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5 je أذه لوصف تسر رف [C\ 

gs pal م ةتانز ةهلوأ v ةتانز هممست .م ةتانز بسن ةتانز ٠ ee ad 

 ةنهاكلا , Lessىنرغي ىيزر ءروشل م مالسالا 6 ةقانز كلود ادتبم 1: ةوارج

 (عاةتانز نم لوألا ةقيطلا  lose alناسمتب هموقو ةرق ٠١ يأ نع ربكل

 ديزي  Peutرامدل  LA à, SpA 14ةيناغلا ةلودلا مس ىنرغي ىنبل

 رمق مه نوفي ىنيل  csرق ا نب روذ قا ( Saسا  ce 44هصيخرم

 نم  y Ceةتانز نم ةوارغم نع ربخل سو  Jess rl peىريز  yةيطع

 سو ساف كولم  JAنع  LSكولم نور مح  us 7 01 dusنورزخ ىب

 ءارمأ در رزخ لأ نم ناسملت كولم ىل عي ىنب نشعر دخل هع سلبارط كولم

A دعارو «ss طاوغلو ةغيرو lé (ss نعربشل درس ةوارغم نم تاكا 

 كم ةوأرغم ةوذحأ ناهذري يب نع سرس الكرأوو 4 كترسغأوو D نع رجقل

JAنس رمد ىنسع  AEلازرس ىب ىسع  vsىولي ىبو اونامو ىب نعربشل  VV 

dsl ds Aةتانز نوع  AFكلملا لبق ملاوحا  cr£ pe AMليدنم دالوأ  A q 

LP cry ere4 ناو :.{ sax ulياريمالا  LS;لع  ji tasديعسلا ةلزانم  

La nue AC à : : 
cars ré»7 ى دو  dits IVىلع ىنيدارعب بلغت 114 ىر اضفنا  

à tteدبع نب بوقعي عم ىسأري بورح ركذ مم.  IF GAركذ  

Lieءازمنا امم نسيجوت ىو ةوارغم عم ى.سأرغي  po LEE 0 Lol 

 يكب el Le ىسأ خي لوخد 14 ةيغاطلاو si ىبأ 2 ىساري ةدقاعم



 افا

 ىبو ةوارغم عم ىنسأر خي LD tés نام TE cales كلرم ام صفح

 راصقل ىف ناسملت او A ىنب عم ةنتفلا سرس ds dis سا نيجوت

 ob ىا ناش مد نايز ىبأ هغبأ ةيالوو Gal نب ناقع كلهم 188 ليوطلا

 طسوالا وج ىبا ةلود 16. ناسملتربانم نع ةمصفملا ةوعدلا وحم ٠م. axe ىلأ

Leursلازغتسأ 161 ناقع  Pr)كش برغش نم دا ىب  PEL dell sp 

 اديه 164 oluds dl برنغملا Lab is > FE اهنم Se لبا لازركتساو

DE UE ble Lesنب دمع  cimeةيالوووج ىا ىناطلسلا ارم 21  

 ds Los هع Loup نب دمحم ىلا ىيفشات با ضوهن ٠٠١١ نمفشات يأ هنبأ

xx,نيدحوملا عم ةليوطلا  pesراصح  CSنيرص  eslu tr)لمقمو  al 

 اوم لالف Jill ىسوم نب cp ىلع نب ىسوم ques ريقل وم نسمفتشات
 الا له نبات ىأو ديعس أ ةلود م40 ناسيك كلم ىلع رارج نب تع ءأمتتنأ

 Jess vi نأ مشو فو ىيشلا نا نب رصانلا عم ent با ةأقل 4١٠م نسارغي

 des» ةوأرغم دالب de ext Ji ءاليتسا ve سنوت نم ىسحلا يا ناطلسلا

SE ils 02 7نو تنهار  LE eo il12 ق6 نام نيا  | 

 نم ملسم نب هللا دبع عوزف 1. ناسملت نموه ىا لافجأ va A sg ىبا ةلود

dlناسملت ىلع ماس ىبأ ناطلسلا ءاليتسا ه١ وج ىبا ىلا نيرم ىب  jap 

 ةكرح pad ةينات همودق 5 ١ع هكلم بلطل ديعس ىبا ىب ىايز ىأ مودق ركذ

 ls 1 EDS 4 Lake هقبكنو ةياجي ىلا همكرح م د رغم Me انا

 ةبكنو ANNE, BE زوعل | دبع ءاليتسا 141 ةنايلمو r'F ةيدملا ىلع هبلغتو

 ناسملت de ss ىبا بالجأ 146 ىرطمت Si ob) لا a ىنسودلاب وج ىبأ

à C22 ناسملت ىلاومح يأ ةدوع 149 ىرطمت ىلا نايز  alنايز  

 Fu ob A ىبيرع نب كب ىأو رميغص نى هللا دبع ةعيب 144 نيصح دالب ىلآ

Llul ee ىبا كل سمو ab ab كيوسو ماع نب لاح ىنمب y 

LA 
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 م.ب هدلو نمب لاعالا ناطاسلا ةهسق م.رب À ىلا نايز ىبأ جورخو ميهاربأ ني ماس

case Seeم.م ىعقالا ب ,رغملا لاوج ىبا ةكرح م.« نودلح نب  

tu] sarlىع'سابعلا ىا  plumesددجت م١٠ برغملا ىلا هعوجر م  

 pif ل فا ىأ tal داديقساو وج نأ علخ مموج 3 دلو نمب ةسفاخالا

 رف م5 ناسملت ىلع هواليتساو ةياجب هلورن 3 مع قرشملا ىلا وهح ىبأ بيرغت

 ىنسيقشات يأ ةافو pra ناسملت Load وج ا نب ىايز أ ميسم مرو داعم

 مان. ناأسملت ىلع ob ا .ءاليتسأ 19# ناسملت ىلع برغم ا ناطلس ءاليتساو

ailمم ىكىب نع  Dalنب دمحم نب دشأر ىنب نع  Gooماع  gs A 

CSSىب ىعربشل ممد نيجوت  douىكب ىدنع ربل مب سس ل تو مغوأت ةءاطقا  

CR obنيجوت  praنع ربقل  LYS CSةرامأ مع. ممياسناو  Gal one 

 ىلسيإب unless CS ىبأ عاقيا pet loue ىنب GS ىأ ةلود pr sas ىب

 "SEE» HE كف vor الس de ىبدي ىأ بلغت مه..ساف لهأ:ضاقتناو

(ag QI As pos äkaxlبوقعي داديتساو  cpل نك  axe) ss pos 

 مهم ىفترملا كلبمو شكا م بوقعي ىسوي ىبأ ةلزامم مهب الس هك

Âa45,بوقعي ىنمب مل  calesمد.  as SQLبوقعي  railمد.  

 a هعكرح مدع كلام بأ هنبال ناطلسلا دهع par سوبد 4 كلبمو شسكارم 3

elsموو ىلسياب ىسارغي هعوقوو  dal dellجف موم ةتبسو  pri duleké 

 ديد دليلا طاطتخا مورس هنند للدتقو ىراصتنلا ىلع ىسوي فاناطاسلاروبط

clésنيملسملاريمأ ةزاجا مم.  datسلدنالا ىلا  ASE papeرفاظت مو ةقلامل  

 av a شب نسارمتي de ناطلسلا ةعقاوو ناطلسلا ىلع ةيغاطلاو رجالا نبأ

 pre dal ناطلسلا ةزاجأ مو [ea y عم gli موب ةعلاعلا EL ةزاجا

 pt بوقعي Qi ةلود pen ناطالسلا كلبمو هجناش ةيغاطلا عم ddl داقعنأ

ri ir مس.ورجألا ep! act Ai Less, 3 ناطلسلا ةعاط de شاى داو لوخد 
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el Hit ناسيلد ةلزانمو ىنسأري نب ىنامع م il MINS pi: pale نك 

 دوزغل ىناطلسلا ةزاجأو ةيغعاطلا  IHةيغاطلل رجالا لأ ةرهاظم  deمسا ع فيرط

 نا هاععلا  20eسو ةفطم قاطلمتلا  el hasيس للا را
 عوزن اروبا هلاؤنعسا كرا  rte alةلزانم مسام فيولا ىلا ناطلسلا نبأ  etatsمرد

HA نيجوت rail سمع ةوارغم SW حامتفا ممن ريبكلا اهراصح 

> hic Hp) ىصقالا Gall كولم ةلسارم رسم م ب سنو كولم ىنيدحموملا ةلسارم 

hu سس س العلا 2 نب tés De Lis ىلع ديعس ىبأ ءاليتساأو رجالا نا 

dl, HA 2 Lau ىبأ سيهبلتب Sal el نم das él ممن مب لإ MS Les 

legal ةسيالو مس عا بوقعي اني اال كلم M6: ةصاقر ىب دوهملا 

 ىلا نب قىسوي ءازعنأ ب عام كرمان  LEهروهظ دعي ىاطلملا كلبم رس عمو شكارم

 ىناطلسلا ةلود مس عاب ءالعلا أ نب اقع ع ( mé Er) aيأ ىبأ لستقم

Gal دمع ىلع دروسرأظ لاعر ةاطلسلا كلم Hop d Ra لهأ 5 59 Ho: ERA 

moy RUE ىلا ديعس 1 ةكرح سوو دعس ف ىناطلشلا ةلود How ىنامقع LS 

HA ةتقبسب Sa |ضاقتنأ مساد AI ليدنم Ki مس ودب de تا M ضاقتنا 

 مادقتسا  LS ae NASلهأ تك مل كن  sosهرطب كلبمو ناطلسلاب

Un) كلهم موو ناسملت ىلا dd, نيدحوملا رهص مد ةطائرغ ىلع 

  NARAU ol 1نبا هدأ ةيالوو  vf Gymمم  isتك  «malمدي ب مد ة_سالع للا

  ikنانا  daalا  «deةلزانم مسرب  Jasناريمالا راغمتساو حلا

 ىنسسلا أ بلغت مساند هدي فللام  CURE fe VA EU ueدمع أ ريمالا

 هكلبمو ىجرلا  HAFروديه ىوبأ سيبلت  XAS akداهشعسا مسمع نهرا

 ( al 740فللام  sled deرفظلا مس مان  MAY ulصيهكتو كادوا ةعقأو

  Las pav cyakullةيغاطلا  mas s| 24 5, À deةعافنش  caleنيدود

di ناطلسلا dodo سور قرسشملا 4 alu ةيده سو. العلا بأ دالوأ LG 



 [ط]
 ءاليعقسأ سوو سنوت اكابع ناطلسلا رابعا مو ع ىنادوسلا ىم للام "كليم

 Est sé obyaëll ناطلسلا عم برعلا ةعقاو way ةيقيرفأ ىلع ناطلسلا

 ىناطاشلا À, Al ع.و نيدحوملا ةوعد ىلا (Less, Las a روغتلا

 داولا دبع ç ul pri برغم ا نانع ىا لالنقتسا رث ىعقالاو Lui برغل

 ريا ندفانلا res piv ةنيطنسقو ةياجب ىلا نيدحوملا عوججر fre اسد

 برغم ا ىلا نسل Ji ناطلسلا ,ke 14 طسوالا برغملا ىلا سنوت نم ناطلسلا

 اهنع هرارق م ةساملجح ىلع ناطلسلا ءاليتسا ع(, سنوت ىلع لصضفلا ىلوملا بلغتو

 ىأ ناطلسلا ةكرح .عمع هكلبمو شكارم:ىلع هواليتسا عم» شكارم ىلا

 se» عاقيا عمو داولا دبع 6 نادطلس ديعس ا كلبمو ناسملت ىلا نانع

 دقع عمو dog لهأ ةروث عمم ةيياجب نافع ىبأ كلمت عالم est 4 نيرم

 ىوهسكسلا للبع لخفلا كا جورخح عما dei 0 ىأ نبا et ىاطلختلا

 ناطلسلا 2 .عسب هكلهمو جهلا لب dl ني سمع Sax عمم هكلبمو

 ديعسلا بصنو le al كلهم per sols ىب ىناهلس ةرازو عسم ةنيطنسق

 رماع ةبراح دوواد نب ناهلس ضوهنو شكارم dual sg ععمرمالل

 ىلع ىاسام نب دوعسم بلغت .عمب ناسللت نكءون هج نأ بلغت pré دمعتانإ

Ledsهضاقتناو  graنب روصنم لققمو ةراسغ كابجب ماس ىبا ىلوملا لوزن  

fe telةطانرغ بحاصرجألا نبأ علخ  Arteعوام ىاوضر  Deنمل  

 ىناطلسلا ءاليتسا eq متيدهو نأدوسلا دفو نعربشأ عمم هكلبمو Vs ve نب

 par كلملا ىلع هللا دبع نيرسع ءاليقسأو ماس ىا ناطلسلا كلهم عد. ناسملت ىلع

 de global ىب ملل دبع لوصو pue ىراصنلا دياق نوطنا Lol ةكتفلا

 راوثك هن es llste hou Eee bol كليا
 نب دوعسمو De نب رماع D Ve ةسامللجخ ىلأ هتوخأو eh دبع ىناطلسلا

 دبع ee pvr ةساملج ىلا هللا دبع نبرع فحز sui شكارم ىنم ىاسام
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  olدبع حورخو  eiىلع ىاسام ىبأ ءالسمتسا عبس قوشملا ىلآ  dallesعبع

 شكارم ىلإ هناطلسو ربع ضوهن . عاد ىاسام نبأو رماع ضاقتتنا  pvvكلبم

 نهرلا دبع نب دمحم ناطلسلا  deuدبع:  sellىلإ  dl 91 latم

  (np faisءازقنا م«. هرمإب زيزعلا دبع دادبتساو هللا دبع  Qiنب لضفلا

 هكلرمو ماس يبا . paريزولا ةبكن  caدومعمأ نب نوهم نب  parةلزانم

 هب هرفظو دمحم ىبرماعل ناطلسلا  farةريزجلل عاجترا  farناطلسلا ءاليتسا

 ىلع وج ىبأ بالجاو ىرطمت ىلا نايز ىبأ هس ىناسملت ىلع  adsعمو

 نياريزولا مودق  ailميرعلا دمع ناطلسلا كاهم و, ناسهقب ناطلسلا ىلع
 وج ىا ءاليقسا عوم ديعسلا هنبأ ةعمبو  deدبع رهمالا ةزاجأ عوم ناسملت

 ماس با نب دجحا سابعلا با ناطلسلا ةعمب ه.. برغملا ىلا ىسولفيىبا نب ىهرلا ...

  risىباريزولا ناش ه٠ سل د دنا لا وزاد نب نايلس ا ةزاجا ... بيطقل ني

 ىزاغ ىب ركب , À 4445هكلبرمو هعوجر ١.ه  diنين  NASكاش نجرلا

 ساف بحاص سابعلا باو شكارم .٠ه  gsهراصحو شكارم ىلا ساف بحاص
 اهل  LS; Lt «de laut spبرعلا تدب ةركاسبلا يس  inهاد برغملا

 ناطلسلا ءاليتسا هم ابل هبيرختو ناسملت ىلا ناطلسلا ضوهن  cageنب  glىنانع

 ناقع نب دمحم ريزولا ةبكف هرم كلملا ىلع  EEهمن ةرايغب رصاغلا نب نسل

 ىبأ نبا قثاولا ةزاجا همس سابعلا با نيرصتنملا ةعمبو ىسوم ناطلسلا ةاقو

 هقعيبو لضفلا  Clésنبأ نمب ةنقفلا همع  LAءاليتسأ رثرجألا نبأ نمبو

 ةتبس ىلع سابعلا با ناطلسلا  spyناطلسلا ةوعد هب ساف ىلا سابعلا يارمسم

 ناطلسلا نبا رصتنملا ةيالو 064 شكارم سابعلا أ  deا شكارم

EE ام ose نيا فطام Pneu 
pe نوسح نبأ تاكرحوورع يأ نبا كلهم pp ةساملعتب de ناطلسلا 

 هس سابعلا با ناطلسلا ىلع نمفشات بأ ةدافو هسب هتبكنو ايركز نب ىلع ىالخ
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 بحاص سابعلا ىأ ةافو pa ناسملت de برغملا بحاص ءاليتساو نمفشات يأ ةافو

 هما eo past opel 452 هبه لا,ىم io ربل م بالا

 دبع نع ربخأ of GE دبع نيوجو GA دبع Lu وحر نب ىنوم نع رمق

renنحر سل سس  SARهع, ءالعلا  alىلا :هنبا نسلم  nb 

yaههسوحر نيريع نب ىبك نع  valههب ءالعلا با نب نقع نب سيردا نع  
a .هه. نيدلا ردب نب ىلع نع  phone gs palهد. نسولفي ىبأ نب ىلع ىب نم  
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 Ed اذه ىنم bi صنلا 4 ,Lake Las ىتلا تاطلغلا ضعب ىالا نيبن

 ىلع ll مقرلإبو Légale لوالا مقرلاب ,as طقف Le sel ظافلالاركذن كلاذلو

 5 à55 4 AS, sb 5 ىىنمب TE ىبو ةتانز : برعلا هو 5 لوالأ sd 5 امارطسلا

 wall 5 po Fra 19 مس ع La, 19 p fe ةزخعو 6 مر el 13 ىورهاظلا 5 pv هةيفبأ ةررس

LL 25 pa il lie 9 po Lau]مرو  pe, Léelasl,د  WP 2 SN]نمبو 15  pa 

[is]اهيخا راغب  paىسيع هنغبأ [زوبحي [ » م. تهب نم » م. عست [زوبحي ]  
 رخو [Lys لا هلا Sel DAS 0 عو وج sal [زوبي] €.

 Je : qu نالزغب » 4ع هرديك Lis [ 5 بم نيرغمت ىب مشحلا à بس سلدت 0 دا

 نيس زوجي ] : مموج LT ٠م ةيدملا » vv ىيكيوبأ : vv ىحأ : دم ىلأو 29 4

A Aىوأ دف م ةيحط 540 اوبشاتف 1 4ع 29 5 4ع قشنأو كلذ 3 هرشأ 13 4| مغأذ 20  

 ١١١ :ss 19 f{f Je Ah وغب ةزورتعو 1100 5« 4, 20 x au 1 je y سويد نأ

 Det وكنا 19 )اس. XX 5 FH do 5 HA LIL 17 JV ةزؤز غن 4 |

UEومس ىدأو [زوسجي ] » رسب داير ىبأ اف ررمسو حمس  

 كيحز 15 14 Cole 146 روفطص 5 gs ٠4 11 100 هدغيل 2 روس روساكم 15 عم
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 نب  SLسيغ  SIVR RE 16 146نم  ve Lolىب را شيغلا ]| [زوكيز

 دلم  | LA peىمملسملا لقب 235 مك هينايذ ةجلتقي 1ك مع ةردمك [ زوجي  IAAةماتك

 ىوطب ىنم  15 AAىدنعإ |  SIN Asروم  dkaë 2ىنسانزي 7 مورس  14vهنايك دم

  1 144كلامملا  SA 0 144نب (? Sy.٠ل  5ممتاغب 0 م تعنتمأو  Seلزامف

di 20 ppp ميما 15 مم يصخعم 21 مومو هتخاب » ملام ع اهدادبتسأاو 6 مل 

 معد حقرو © مسو ةنس 2 مرسو هقسن بسد  garant, Mةمفت ه دعم

sels 18 YA uæls 11 م ا ىبمبأ : م = 5 مهم تسسم 658 19 pov 

 . 2 pvمدع نونكم :  [este]ممم دوجونب :  10 pan JRمهاأربأ

  TTمسرع هتوم 101 م عل مءافلح  NAS 21زيزعلا  comesاود جوف هاا مارس

  | 15 ho waste 2 Wwpgمدي ممن ع ةرابجو | زوجي  à Las »0ةيسيئكلا ده ممن عام للفهتو 13 مس ع

  proةيليبتتأا 1 pop 26ىساكتولا  11 Wofهبيرقل  5 moyىساكحفنولا نادكز

 سدو ١  dalنيعستو عهس هن مسن علطضاف : سلب. بوقعي : سد.  17 puyكونلم

  19 pv féملاوحأ  nets 0سورس امهنموملا د: سمو  [ee [ 15ضعب 17 سوم ترتأوق

 سو  |]: 4 LS val 1زوجي | 5 س4 مدج | ىدنع | ؛* 4 ىيتالق | ىدنع [|

MAS SFA ةهفت 1 م.م هيسرم » ع.. ةيليبشأ ىف هقصرف رجالا نبأ زهتنا 
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 اذ  palنقااتغيا ةمبورعلا ىف ام عم لقالا الأ هنع جرش مو هلسن نم

 ىنم ةمالسلاو شحوتلا زع  ele enقلخل  poliبيعاف ءادهبلا ىف

pe ريربلا نم منوكو هنع لزعم قفلو متباسن ممل هنيزو مسن ةتانز 
 ال بسنلا  leناك دقف زعلاو بلغلا نم مراعش  JANريربلا بوعش نم

 مظعاو كلذ لغم  dieتزيمت دقف اضيأو  Lilaرغب اونيابتو  delنم
  JS ésكلذكو هدعب ىم حونو مدأ ونب  piننيابتو برعلا

  JS, Les saiهدعب نم ليعامسأو ماسل , ul suce 5 Lolةييشملا و

 بسنلا ىف ليل لها عم كارقشالا رضي الو ءاشي نم هيتوي هللا لضف كلذف
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 DA ةلذملا نأ عم pas عفرت ىتلا لاوحالا ىف مل ةنيابملا تعقو اذا ماعلا

 هلبس ىف أوقفنو مل Ja عئذبلا .كلخلاب Rs روثدو ka ةثداح ىف اعأ

 SANT نم مل نأك دقف الاو انفملات نم JM باتكلا ىن كل مدقت ايك هفرتو

 لوقف LA نم ةتانز ليج oi امأو فورعم وه ام ةلودلاو ,[a زعللاو

 ةقلاع نافنص ماشلاب ارذاك نيذلا ةقلاعلا ىأل باوصلا نع ديعبو حوج مم

 fe bal نأ لقن الو كلم الو ةرقك مل نكت م Gel نب pese دلو نم

 ةقلاعلاو ىنخل نم ىقخا ملايجا روثدو متلقل اوناك لب برغملا ىلا لقتنا
 زاد احيرا تثاكو ليئارسأ ىغب لبق pal ةلودلاو كلملا لها اوناك ىرخالا

 ,bal, lé ماشلاب SL موعرقناو ليئارسا ونب اهيلع عيلغو مكلم
 ترثد نيذلا ةقلاعلا كيلوا نم ليه اذه نوكي فيكف غفويس دئاصح

flهب ةبارتسالا تعقول لقن ول أذهو  CSSم وهو  étدهعب |ذه  

 ريماشملا ركذدلو رمثكف ,aol ةتانز بوعش ,LI هقلخب معا ,al ةداعلا نم
Gal Ji is Leةثالث ىلا عجرت اهلك منوطب نا ىلع ةتانز ةباسن  

 ,db باسنأ بتك ىف |اذكه تديدلاو ىنيرفو كيشرو fo اناج ,oJ نم

ss,كاوكاو مزح نب دمحم وبأ  daniel,ممتباسن دنع  

sé), pluتو نيج مشأوو  salنب ىنفيرأو  ol)وسبأ لاقو  

 ىنيرف اماو نهساوو )0 ةرجاتو تراسم pol كيشرو دلو ى مزح ut دمحم
 ,Lie ةلروو ةصخمو نترمزي ةتانز ةباسن دفع هدلو نمف اناج نبا
 ىتديدلا ,Lel نمقابل |ةعبرالاركذو ةرتربس مزح نب دمحم و بأ ركذي مو ةرقربسو

byنيمف اناج . ie so,مو تديدلا نب وأمج ةتانز .ةباسن  Prنبا  

 مو تديدلا نب كيشرو ونب هبوعش نمو تديدلا ركذ دنع JE امنإو مزح

 اناغلا ,dal بقل رّمدو لاق كيشرو نب ايكازو كمشرو ىنب رّمدل نافطب
(1) Le ms. B porte s = 
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 نمساو fab لاق نهساو ss نرفي pas وارغم ونب امكاز دلو نمف لاق

 x امكاز نب lue نب نتيلصيونب RUN ps lee مال ةكرلم

 نهساوو wie وارغمل LB نتلصي ىنب نامنري 0 ىف ةتانز ةباسن

 نب نريدراو نب ىتناو نب دينرو رمد دلو نمو لاق مزح ul هركذي مو
 ءالوهو نمتاتروو () تروغتو لوزرغ ps ةعبس اذاخلا رمد ىنبل ركذو رمد

SIبسنب نوصوصخ  jrsنيردصيو لأز مبو  béتفوطيو @  

So(ة) ىنكي وب هللا دبع ىأ ءالمأ نم هنأ معزو مزح نب دمج ويا ركذ  

 ىنيساو ىنب نأ ركذو معباسنإب Ule اكسان ناك هيف JE, el ىلأز ملا

 ةباسن ,ae ةينس اوناك ةوارغمو نرفي ىنب ob ةهضابا LS لاز مب ىغبو

poliطامطملا ناهلس ني قباس لغم  lesنالهكو ىوكلا رودصم نب  

 Le نب تديدأ نب كيسرو ىنب نأ مبتك ىف روطسم وهو اول I نبأ

DAونب ملكو رشنا وغب ةشناو رمد ونبو ايكاز ونب مو نوطب  ob 

 وعبوا نرغي وهباو ةوارغم ىوطب ةعبرأ نريدراو نبأ ايكاز نمف كهسروو

tasنب شنأ نمو ايكاز نب ارسم نب نتيلصي و نب ملك نمساو ونبو  

2hلأز مب ونب نوطب ةعبرا  rsتقوطي وغبو نيرودصي ونبو نامقص  

 تروغت ونب نوطب ةئالث ol ني ردي ىشو نرميدرأو نب شناونب ملك

 ةياسن هركذ: ىذلا اذه رمد نب دنيرو وغب ملك نهتاترو وغبو لوز مغ ونبو

alةباسن ركذيو مزح نبا هركذ ام ىالخ وهو  Gbميوعش نم نيرخآ  
 gains ةسانكم بيرق زازاف Jus لها مو شفبي لثم منوبسني الو
 ىابو ىولي ىابو نبكدجوو نسصأ (as ترجئأوو تاسيتو ,Aube نافهسروو

 ابسن نيسأو ىنب ىف نوبستني نمجوت ىنب نأ de نمجوت ins ونامو

Les mss. 8 et C portent nes etlems.F ieتروقل — (9)  Le ms. F porte1( ( 

— (3) Le ms 8 porte CES et le ms. F ASS 



 نجيدجو ىف لوقي مضعبو pal ىف رسكذن ام ىلع كش الب Le ارهاظ

axésةطاوغرب نأ متباسن ضعب ركذي كلذكو اناج نب )0 ضهترو وغب  
 سناربلا نم مهنا rs ةباسن دنع (ET ةتانز نم ةجادزاو ةطامطمو

 pes à ىف هباعك ىب Si دبع نبأ ركذو هانمدق ام ىلع ربربلا نوطب ىم

 درن مو ةتانز نوطب ىدحا ةروقه نموه هيف لاقو ىتانزلا رمج نب دلاخ

 باعك 3 دجوي ال ام عباسناو ةتانز بوعش ىف مالكلا صحم اذه هريغل

allباوصلاو قيقحلا كلاسم ىلا ىداهلا  

 ,قمشم هنأ لاقي دقو" ةباسنلا هركذي ايش eu DNS EX ىبأ

 ةيداملا هفو ide Je ءاهسالا نم لجتسم لصا برعلا ناسل ىف معي الو

Lessضعب لواحي  Àظفل نم هقاقتشا  LIةسيسخ ةياكحب هنودصعيو  

 ol 8 ىت لكل تعضو برعلا نأ كبأ Los LE لاوقالا هذهو قل اهعقدي

 ىن وه اما اذهو اقاععشا | Met Lau qe ىتلا اهعابر ل.س
xىف اهتغل ريغ نم اريقك ىلمعتسا دق برعلاف الاو  aloneهنوكل اما  

 ءانغتسا امو ةيناربعلا ةغللا نم قاحتاو ىفسويو مهاربا لغم ريغي الف اطع

(4) Ce nom est écrit ailleurs دينترو 



 be nc يالا ا هداك كلا, de يسمح رمل
 die AN مل عّناش وهو فورم ىف وا تاكرحل ىف رمغتلا ضعب Los يغب
 هنولدبيف pal فورح نم سهل ةلكلا نم ىلا نوكي دقو ديدج عضو

 ,Lél ةطبضنم ريغ ةرمقك À جراخم À جرخملاىف هنم برقي اب

 اهنم نمجرخم لك نمبو دهبأ ورح نيرشعلاو ةيناقلاب اهبنم برعلا تقطن

 هب قطنت مل ام اهنمو مثلا اهب تقطن ام اهنمف دحاو نم el فورح
 ررقت اذاو نانسللا لها بتك ىت روكذم وه اك برعلا ضعب هب قطن ام اهنمو
 ىف ىتلا انج ةغيص ىه ةتانز ىف ىتلا ةظفللا هذه لصا ىأ gel كلذ

 سنيلل اودارا اذا مو ميسن ىن روكذملا ىيحي نب Be وهو هلك ليها ىبا مسا
 ءاقلا عم اوداز يبعتتلا اودارا اذإو تاناجح اولاقف ءات درفملا pd bal pau ىف

Lesراصف  aileهديب مقظنو  ol elل يا 01 بلا رع نم  

 ضعب اهنم عامسلا عيش ىنيشلا ىلا ,Jet نمشلاو يبل ىنمب اهب نوقطني

 اظفل ةاناز راصف نيشلاب ىازلا DE لاصتال ةضحم اياز اهولدباف ريفغصلا

Aa eut dla a bats + alle Mo léهيي ا  

 ,gel Al هنارود ةرثكل افيفخت ىازلا دعب

 هتاقبطو Jad اذه ةيلوا ىف لصف

 باقحا ذنم ربملا ةهلوال ةقواسم ىف برغملاو ةيقيرفاب ليج اذه ةملوا اما

 ةوارغم لغم ces نأ نم il بوعش غلو هللا M اهادب معيال ةلواطتم

 Ab ىخبو Vis ترسغو نبكي><جوو ناينري ىخبو ةوارجو نقي ىخبو

CH es M SA)ىنخبو دشار ىغبو داولا دبع ىنبو نمجوتو  



à 

 كادنز ىتبو دهنرو ىنبو لأز مب  pressلك ىنو , alنوطب بوعشلا هذه نم

  culs, 58sesاذه نطاوم  we Jadنياووا. .ليجملا سلبارط ةبج ىندل

pas ةسايرلاو ةرفكلا تداكو ةيولم ىداو ىلا رف ناسملق. 48 ىلا بازلاو 

A دالب dé A كلم الو نفي ىنبو ةوارغمل 4 ةوارجل مالسالا لبق 

plus ءالوه ةتانز JS لحاوسلاب راصمالا اولنو ةمئارضنلا نيدب ممل اونأدو 

frs نو كسعيبو اقوم Les ةفورعم dell مل نودوي ميحاوبض ىف رضبلا 

 فحزو مالسألاب ىلاعت هللا ءاج ىتح كلذ اوس اهف ميلع نوعنتهو ممبورح ىف
Gb هرهاظف es So اهب AS كلمو ةيقيرفا Al نودلسملا 

 اوضفناو نيمسملا عم هناش ىلع ربرملاو  Lgمعلارمأ تجصاو ريجرج لتقو
bal, ةيقيرفا ومغ نوطسملا دواع رق ةاطيبس تدتفاو ايبس عواسنو lie 

 اوعجرو راصمالا نم اهريغو الولج  ieممياقعا ىلع منوكلع اوناك نيذلا

 ربربلا نظو رجلا ءارو منطاوم ىلا  puitاركسفتو اوعقجاف برعلا ةمواقم
 نوضح  Jiاهسح ساراو لمجب ةوارج اهموقو ةنهاكلا ىلا ةتانز تعمتجأو

pis ىتح ju, اهيل وصلا ىن عوعنتاو عمقا هللعلا | ىكتان هركتت 
  lt LE UNSSىلا  Lise LIنم  plقناتك ام

 هنولوتتي ةجنرفالا  Beتلخحنا  Sellىرعلا كلملا ىرع  Resىنع

 ىرواف كلملا دانز ىتانزلا لمجلل اذه حدق مريغو ةماقك نم ربربلا ةهقيرفأ

 لوادتو مل  rasنأ كيلع هصقن اهسح نيتقبط ىف ليج دعب اليج كلملا

45 dll Le à 



 فاير قارور جل ايفو ةفواكلا تنس ودا

culةيقيرفاب ربوسلا ىم ةمالا هذه  all,عوهو ديدعو ةرثكو ةوق ىف  

 مل اهلك جاوضلا كلمو ةفورعم ,dell pad ةجنرفالا نوطعي امنا اوناكو

palesاهم ةجنرفالا ةرهاظم  bellمركاسم 15 نوملسملا لطأ 1 اهملا  

 نوملسلا هلتق ىتح. ميلا هفحز ىرمجرج bell Gil ةيقيرفأ ىلع
 AU نليوم ةيقيرفإب اهدعب. نكي .مو ,Raul, ail معوهج تسضفناو

 اهنطاومو اهتيحان ىف ربربلا نم ةما لكل متاورغ تناك امل معمجب نيدلسملا

 ةيواعمو ىلع بح ىف نودلسملا لغتشا الو ةجنرفالا لبق نم ميلا زين نم عم

 ,tasse GO Ja سوسلا ىلإ غلبو ةيناتغلا هتيالو ىف برغملا ىف .نختاف

el]اسمع كلدملا دبع كنعبو ةيقيرفأ نم  LC?ركاسع ىف ناعنلا  

bullةربارملا أومزهف  um JF:اوعجرتسأو  ohرفو ةنجاطرقو  

 ممبوعش è 77 ةساير تقرتقفأو col ةيلقص أ ردو ملأو ةجضرفالا ةيقب

 ةوارج ىنطوم ىناكو انوطبو Lee اهرغكاو ربرملا لئابق مظعا ةتانز تناكو

feساروأ ليج  PBماتساير تناكو اناج نب تديدا نب وارك دلو  Le SI 

 نب اليصو نب درفأ نب ىرسكصم نب bb نب نأقمن نب )0 Lit تغب ايهد
)1( Les mss B et C portent 405 
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 اوثرو ةثالث ىنونب ابل ناك اهو وارج , pe Labىف اوبرو مفلس نع
Gall, ةنابكلا نم ابل ناك امو fo ابموق cles ميلع تدبتساف اهرخ 

 اهيلا تهتناف مروما بقاوعو ملاوحا ةئبيغب , paulلاق  dleروكب نب
 [ sua madتكلم  Raleانسه  deu ausنيرسشعو اعبسو ةيام :تتشاعو

  deuةانبق طيسبلا ىف عسفان نب ةبقع لتق ناكو  desساروا
 هيلع ادوهت ةربارب اهئارغإب , GESكلذ نوفرعي نومللسملا  US reضفنا
 عج  ailابهعتعم ةنهاكلا هذه ىلا ارفحز ةايسك لتقو  ueلبج

plus Gb; JS نم dass sl ناك نمو opte ومب all ىوض دقو نازوا 

  alماما طيسبلاب متيقلف  Lisاهعوهج ىف مراتا تعبتاو نوملسملا مزهنأو
le re اهب ماقف ةقرب ىلا ناسح قتناو ةيقيرفا نم متجرخا ie 

  salدبع نم  elخيرا ةنس ميلا قجزف  camesعب عقواو معومج ضفو
  Jusناكو ىلا ةيام هيف محل تساو ةونع ساروا لبج مهقاو ةنهاكلا

 اهما كلدب اهيلع تراشا ةعقاولا لبق ناسحب اقحل دق نانبا ةنهاكلال

gs bee اهلبقتف ابناطيش نم كلذ ىن Lo ناك مع ةراثال Les 

 ىلع اهل دقعو اهقعاط تماقتساو اههمالسا  Lessةوارج , cal osميلا

  desضرقناو كلذ دعب نم مكلم قرقفا رث ساروا  Gal patةوارج
 . مل نأكو ةايلم لحاوسب موق منم ناكو ربربلا لئابق نيب اعازوا  jfىنمب

de ةيفاغلا يبأ نب ىبوسم هبلغأمل شيعلا ىبا pl عزت RAI, كلاخه مناريج 

 لزنف ركذن اهسح ةعبارلا ةياملا لوا ناسملتب هناطلس  paleهقعلق ىنبو

 كلذ دعب نم تبيرخ ىأ ىلا معقب  Juديعلا اذهل نطوملا كلذب متم

st ضرالا تراو All, 5,1 4 Ji نم Fall نمو تفوطي ىف نوجردنم 

pale 



 ةكلمو مالسالا مكحل ربزبلا نعذاو برغملاو ةيقيرفأ نم ةدرلا abs غرف امل

 ga كلا ىرركاودعتقات ةيماونب برعلا ةساررو ةقالخلاب لاقتساو بؤغلا
 يف نمصلاو pl ندل. نم ةيصاقلا ىن اونختاو راطقالاو مالا رئاس ىلع اواوتقسأو
 دالست بو برغملا ىف pal cad ىف ةشبحلو لامثتلا 4 ,dés  قرشملا

 برعلا ةلود تقلاو هنارجب مالسالا برضو سلدنالا ىف ةجنرفالاو ةقلالبل

 بسن ىف مههءاقم pile ىنب فنا ةيماونب عذج à Al ىلع اهلكلكب

 bib ميلع مجورخ رركتو ةيسولاب رمالا قاقسا نيعدملاو citée دبع
Juil gasىتح راسالاو  edéssرودصلا  EN Sulقرف تددعتو  

 sos نم ىلا هبجو هللا رك de نم A قاسم ىف ممفالتخإب ةعيشلا

 ىلا تورخاو eut لآ ىلأ 55, .سابعلا لآ ىلا اهوقاس وقف aile .ىب نم

 تناكف ةينهلا ابب ماقو ناسارخب سابعلا لأ ةعيش تعدف نيسحل لا

 ايبسو التق ىنييومالا اوحابتساو دادغب اولزنو dd ةزماحل ةهظعلا ةلودلا

 ' ماشه ىنب le نب نهيلا دبع سلدنالا ىلا Rule نم صلخو
 مف نييمتابلا كلم نع رجلا ءارو ام عطتقاو ةيومالا es اهب ددجم

 هللا عمركا ام سابعلا لآ ىلع بلاط يا لأ سفن ,(SU هب مل قفخي

 LS I ul وهلا هللا دبع: Le de ىدعلا Dé كلملاو GA نم هب

de ME Jeنم ناكو روصنلملا رفعج  Plروكذم وه ام  

 وخا هللا هبع نب سيردأ رفو ةديدع ab ىف سامعلا es io ممتمحل ساو

 ةبروا نم ةرباربلا هراجاف ىصقالا برغملا ىلا معئاقو ضعب نم ايجان ىدهملا



 انوي

 اوبلغو كلملا هب اولانو .هدعب نم dé ةوعدو هتوعدب اوماقو ةنيدصو ةلمغمو |

 نرشيي Se لغم ةتانز نم fol ىن هيفيو سيردا ةوعد اومبو طسوالا برغملا ىلع

 اهضارقنا نيح ىلا متلود ترقساو سابعلا ىنب كلام نم ,bell ةوارغمو
 AAA ىلا نوعزني قرسشملاب كلذ ءاغثا نويبلاطلا لزي مو نميديبعلا دي ىلع

BTS)بستحملا هللا دبع وبا اعد ىأ ىلا ةيصاقلاب متاعد  slةيقب  di 

 ةماتك ةربارب اهب ماقف قداصلا رفعج ىبا مامالا ليعامسأ دلو نم ىدهملا

 زكرم ىلا برعلا اوعجرو ةبلاغالا دي ىم das À اوكلمو ةجابنص نم ممل نمو

 de ناك ام ( برعلا عضوو ةلود برغملا اون ىف مل قبي ball مكلم
 ,ble مميف ,at es نأ دعب يضم ,.s-LL برعلا !Je ىم ملماك

LM tale,هلل نمرالا :نا قداضلا:ةشوب هفيشاو" ماقولت  Lise2 نم  
 ضيوقتب ىيدلا ىنامم تدضوقت الو ةلودلا خالسناب ةلملا 0 se نم

 نيدلا ىلع dus رابظأو درمأ ماما ىف هفلخي ىل هللا نم ادعو [all ماعم

 ىنب نم صايعالا ةوعدب مايقلاو كلمل بلط ىن ربربلا Saxe ىنانتف هاك

 لغم Le كلذ نم أورفظ ىأ dt ls) 4 lus Lo نو مسي امم يع

 مرتكا نم اوناكو ةتانز كلذ ىن مسفانو all ةسانكمو ةيقيرفإب ةماتك

pod Legمعم اوبرض ىتح هل اورمثف ةوق  fusبرغملاب ىرفي ىنبل نأكف  
 رق مخخ كام ,di دمحم نب des دي ىلع 4 رامحل بحاص دي ىلع ةيقييرفأو

 ةجابهنصو نوفي ىأب عم اهوعزانت sal ةلود ررخح Le دي ىلع il ناك

 pre رخآ ليسج ىب مدعب برغملاب كلملا ددجتو JUAN ds تضرقنأ مث

 Aa bol برطمان ىداولا' جمع" بلو كلم col غلا (pce نأكل

alمسفانت  Lessركذن اهسح ةوارغم نم لقلاو نيجوتونب  ru,هحرش  
 ,el All ريربلا at ىف اهانكلس ىنلا ةقيرطلا ىلع منوطبو fall بلجنو

)١( Telle est la leçon des trois mss. mais le sens exige qu'on lise ريربلا 



fans,برغملاو ةيقيرفإب لودلا نم مل ناك امو  

 وغب ةتانز ةباسن دنع ممو منوطب عسواو ةتانز بوعش نم ءالوه نرفي وب

 Ge نب تديدا نب كسرو نب امكاز نب ارسم نب نتيلصي نب ىرفيأ
 A ىزفياو نتيلصيونب لكلاو نمساو ونبو نامنري ونبو ةوارغم هتوخاو

 نب (ةازمتنو نبأ وه ىرفيا نولوقي مقباسن ضعبو )0 رافلا وه ربربلا ةغل
 Huy ىب ةرم نب ىرفيأ لوقي مضعبو نبكدجوو ترشو ةوارغم هتوخاو اناج

 نع هاغلقن L جصصلاو هبلصل اناج ol so) ىرفيا لوقي مضعبو اناج نبا

 Less اوكراو ونب مرهشا نمو ةريتكف poses اماو مزح نب دمحم ىبا
 ىناكور ةكرص (aol, Gb, Jélas HS gi دهعل ءالوه op ونب ناكر

ais ol Feفلا ناك الف بوعشو نوطب طسوالا برغملاو ساروا لمجو  
 اونماطف برعلا نم نوملسملا هللا دونج ربربلا نم اهب نمو dass sl ىشغ

 ىف ةيجراخل نيد اشف الو ممالساأ نسحو هنارجب نيدلا برض re مسابل

 نوثبي ,lle ةيصاقلا ىلإ اوعزنف عومستساو Gall ءافلخل ميلغو برعلا
 (om ىالتخاب هبهاذم ىالتخا ىلع ,plu هفقلتف ريربلا ىن منيد اهب

dés llىب اشفف هبإب ىن هانركذ اكاهريغو ةيرفصو ةيضابا نم عماكحا ىن  

 لوا ناكو هيلع اولتاقو هولخناو fus bo نرفي ونب همف برضو ريربلا

 ديزي وبأ مدعب نم رث طسوالا برغملا Lol نم ةرق وبأ مهم كلذل عج .نم

(2)Dansراغلا —  Dans un des mss ce mot est écrit sans points diacritiques ; un autre porte1( ( 

la table génealogiqne, ce nom est écrit صيتنو 



PAيلب  

 هينبو be م نم دمحم نب ىلعي دي ىلع ا م ىم "الزل مج دعبو

foros ASهرتاصمو كلذ  

 لبج ىلا ناسملت ىاونب ةريثك نوطب طسوالا برغملا برغي ىنب نم ناك

 هركذن اك ناسملت اوطتخا ىنيذلا مو دبعلا اذهل مب ىورعملا دشار ىغب
 نياقعلا :ىياىلا:ةمما يب we ةفالقلا لاعتفا ou مسمع ES اعراس
 برغملاب ةرباربلا ضقتنا امو منم هنأ نم رقكا هبسن نم ىنعن ال ةرق وبا

 مسفنأ ىلع اومدق ربربلا هلققو ةيجراخل sex هموقو ةرسهم ,LE ىعقالا
JL GLSنب موقلك عم هبرح نم ناكف ةتانز نم ديه نب  ds les 

alالو. اذه 5,5 وبأ هدعب ةتانز ىلع سارو فورعم وه ام  «se ds sl 

 ,Gb ةراوشو ناورمقلا ةموجرو كلمو ربربلا ىف ةيجرافل ur ةيما
 ةيقيرفأ Da] pl مدقو ترشهأت عسر Los أو ةسالح ةسانكمو سلبارط

 رف A نكسو للعلا مدل ريربلا هفاخو روصنملا ريفعج ىبأ لبق نم

 pres ةرق ىبال ,bel ةيجراخل ىلإ ,Les ناسملت bé نرفي وب ضقتنا
GALةداوس نب بلغالا تعشضالا نبا ميلا مرسو ةيامو نمعبرأو نامت ةنس  

 هغفطوم عجار À sel برغملا ىلا ةرق وبا رفو بازلا ىلا Au ىهقلا

 ie Slt صفح ىنب رع ىلع ةرباربلا ضقتنا الو بلغالا عوجر دعب

allنيس, ماوعأتا هزاز هلا  tab md dl,نؤف ناكر  ' pe 



5 1 

 هيلع دتشا ىتح مرمغو هموق نم ةيرفص اغلا نمعبرا ىف ىنرفملا 55 وبا
Ledحارفالا ىف ةرق ابأ لخادو  désنيعبرا هيطعي نأ ىلع هغبأ دي ىلع  

 هورساح à Lab ge ةرباربلا ضقتاو هموقب لعتراف ىلا Lan هنيالو اغلا
 افلا نيسهجو ةياهالث ىف fes ةرق وبأو هيلع |وعقجأو ناو al كلذ دعب

dlaاهنم  Lugكلذ ىف صفح ىب رع كلهو افلا نونامتو  padمدقو  

 ةرق وبا قحلو AN GE fee ضفف ةيقيرفا ىلع ايلاو رتاح نب ديرب
 ik وبا هبحاص لتق نأ دعب clubs نم fable del نرفيونبو

 all ىن رتاح ىب ديري لغوتو نرفي وغب محل سأو D سار ىدنكلا

 نم نرفي A نكي مو اوماقتساو اوناكتسا نأ ىلا هلهأ ىف ,Gé هيحاونو

 Eee اوكرآو ىنب ىف ةمهقي il 2e ىبا ناش ناك ىتح ضاقتتنأ اهدعب

fieاذه ةرق ابا بسني ىنيخروملا ضعبو ىلاعت هللا ءاش نأ هركذن اهسح  

 5 oh gel نم ةيواستم ىئارقلاو كلذ ىف يصعب رفطا لو ةليغم ىلا
 ناتليبقلاو dust نطوم اضيا قف نرفي ىبل انطوم تناك نإو ناسملت

 LAS اصيا ةامغمو leg رغكاو ةوق دشا اوناك نرفي ونب نكل ىناتروابكم
 نولوقي سانلا نم ريثكو ةيرفص اوناك منال برغي ىنب نم ةيجراخل اب رهشا
 ملعا هللاو هرهغو مزح نيا هركذ اكةنسلا لها بهاذم ىلع اوناك نرقي ىب نا

yنم رامحل بحاص ىجراشلل ديزي ىبأ نع  «Seنرفي  

 رفات ةعيشلا م هرمأ أدبمو

 oi ىنب نوطب نم RS ةصمجن م sal اوكراو ىنب نم لجرلا اذه

 اذه ريغ Ras هبسن نم معي ال داديك نب دلخم dal ديزي وبا هتينك



iv 

 , JEديري ىأ نب بويا نع قارولا ىفسوي وبأ ىل ركذو مزح نب دمحم وبا
SAS قب تمهعم ىوب هللا دعس نب (1) as نب دلخم همنا en D AAA 

Le نب نرسفي نب نارممس نب 6 رفنوج نب تمرو نب ناقع نب de نبأ 

 اضيأ قمقرلا نبأ هبسنو مملح ىبأ مالك  Se àنب كيسرو نب نيسأو

  MES] 2مدالب ىنم وككب ديري وبأ هل دلوف , pl dlةكيبس أهمعأ دلو

 هب عجرو ( db, #24 Aىنمبو أبنيب أددرمم درا لزضو ةنيليظتسق دالبب

pli RAA SNAAS ىبأ ىنسع ذخأو ترمب RAS AS ىلأ ST Las ob 

 ىدبملا هللا ديبع لاقتعا  dulhaلاح اوسا ىلع هكرتو داديك هوبأ تامو

 هنولصي نوطمقلا لها ناكف رقفلاو ةصاصخلل نم , Jaiناكو ملاوما

 منايبص معي  ol HIراكنلا بهاأذمو  rlةلابقلا لهأ ريفكت هنع

 مرك ىلع بسو  cé tqs Alىلا لقتنأو  csاهنيب ىلتخي ناكو

 ريهغتلاب كسفن ذخأو رزوت ىنمبو  deىكانو ةالولا  sel disىلع جو رخل

105 ae ةنس 3 ىلا حر همد ةيليطسقب ةالولا ردهاف ناطلسلا: 

 هللا ديبع كله 511 سويقت 4 سلبارط ىجاون ىم :عجرف بلطلا هقهرأو (3)

 ىضقو 3 قحلف هيلع ضومقلا ىف ةيليطسق لهأ 4 مساقلا وبا زعوأ

 نبأ هب ? OÙهيلع ضبقتف دلبلا ىلو دنع , dhixelةتانز ىناعرس لبقأو

)1( Les mss. B et Cportent ici كأدنك — (2) Le ms. B porte رفسرج — (3) Les trois 

mss portent هللا دبع 

- 



 ليل

 1 pale للعتف هقالطا ىف dl لأ أرضرعتف ديزي وبأ هنع ذخأ نهم ناكو

 A ىلإ اودعو تحس al cal ديزيو لضف AT اوعقجاف جار ىف هبلطب

du Le Al SL ce ae Gé pal, God basايار قلم  
desساروا"  Jadl Abe à he cé dbةلليسللاةلبق  dsمب  

 ىعالا راع وبا هعمو ساروأ ليج ىلا لصوف هوباجأ نأ ىلآ ةوارغم نب كادنز

 ( ةبارقلا هيلا عقجأو تالاوغلاب ةيراكنلا ىلع ,bis ةلاجرلا نم رشع ىنثأ ىف

 des deal لاتق ىلغ هبحاص راع وبأ fake ةعيبلا هل al pb رماسو

 رمالا راص cha, ol Lab نأ مدا des ىبسلاو. Saut ةحابتسا

 ضعب ىن LL بحاص dus اودصرتو نيمثالثو ىدحا deu كلذو ىروش
 نيمتنثأ ةخس اهيف روصقلا ضعب حابتساو Laws ىلع برضف ههوجو

ess SMSةنتفلا ىف ربربلا ىديا :كلذب  àةياغإب ىلإ ةيناث مب فحز  

 ةياغإب بحانص ميلا ىحزو ليجلاب bis de مهلا هباكجأ des هيلع توتسأو

 Lis ىلا مداقلا وبا SU زعواو ديري وبأ هرصاخل هدلب ىلا عجرو مزبناف

 ديرب وبأ ممتيبف ركاسعلا هب تقحال. ف ةياغاب بحاص suis دادمأ ىف

polis leeتعنتماو  paleديزي وبا بتاكو ةياغإب  palلوح نيذلا  
Labنمسأو ىنب نم  Présلحرو نيمئالثو ثالث ةنس رزوت أو ماش  

 اودهاو كلذك ةنجام م ىلا رث كلذك ةناجم ىلا 5 LE ابلخدف ةسبتق ىلآ

 ةماتك ركاسع ,sus al هب gril هبوكر مزلف بهشا اراه هل

 ىل ركسه ,ou اهب ةالصلا مام ,Ju صبرالا كلمو اوضفناف صبرالإ
 كلذ Ales ةيدبم اب وهو ٌماقلا ىلا ربخل غلبو Lille اولتقو اهوكلمف ةسبت

 dsl ىلا ىباقصلا ىرستب هالوم و روغتلاو ندملا طبضل ركاسعلا 000

 ىلا قاحتا نب ليلخ جرخو ةيدبملا ةحاسب ركسعف شويه ىلع روسهمل دقعو
(4) Le ms. F porte ةبازغلا 
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Aاند مكسعف ناو  lessديزي  AIةجابب ىرشب  ya ext il,منيب  

 ىلا ىرشب اوفلاخو ةيراكفلا تتاقساف هاصع كسماو og ديري وبا بكرو

 ىرشب Jess اهحابتساو dal تيري وبأ مكقأو Us ىلأ pt هركسعم

 نماتساو ةسوسب قحلو سنوت مساف ةمحان لك نم ةرباربلا تدتراو سنوت ىلا
 هيب ps ةدرجم ىدأو ىلا ىقتنأو مميلع ىلوو Rae ديرب ىبأ ىلا سنوت لهأ

 ىليجارالا ترقكو ناو مهقلا لك اولفجاف dis ليئاسلا| بعرو كلانه دوش هتفاوو

 لققلاو ىبسلا اورشكو تاراغلا اوفشف ةيقيرفا جاون ىف هشويج ديري وبا قرفو
 ةيدبملاب ,Lil اهب ble ىنيذلا ةماتك ضفناف ةداقر ىلا حز à رسالاو

 ليلخ اهب post Shi ىلا ىفحز à ىلا ةيام ىف ةداقر ديري وبأ لزضو

Lol DR. NIUEوبأ هيلع راشاف هلمقب مو مصلا ىف  A ner 

 ءاهبقفلا dass هيقلو أهوسحابتساف ناو ail اولخدو هلتقو هعطي مف

flنأ ىلعو بقععلاو عيرقتل | دعب  biةعيشلا ءاهلوأ  Comoعبو  

 امزتلم ةبطرق بحاص ىومالا رصانلا ىلا bai لهأ نم دفو & هلسو

 لري مو دعولاو لوبقلاب هلا bre ف هددمل ابلاطو ,aies مايقلاو هتعاطل

 Je ةنس اه ol ىف بويأ dû دقوا ىتح dal pl رداس كلذ 55

 ةيدبملا نم روسيم فحزو dll رئاس رصانلاب لاصتا هل ناكف نيئالثو

 A danse bd she ارب نصار! اا
 مزهناف ةيراكنلاو ديري وبا تاقساو ءاقللا ىوتساو هيلا ىحزف روسيم
 Eh برسغملا ىلا 4 ناورمقلا ىلا هسارب تعبو GAS ومب هلتقو روسيم

 أورخكاو ةونع اهومكقاف )1( ةنيدم ىلأ هركاسع ديرب وبأ حرسو نركسعم

 نبو Jill ىرقلا تلخو ةيقيرفا ىاوضب Jui مظعو all, Ja نم

dx]هكلما ىيسلا  sslدعب سانلاب ديري وبا ىنقسإو  Juسبلف روسهم  
)1( 11 faut lire ةسوس ةنيدم 
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LS, 74هيلع رككنو هرافلا  Alesدالبلا نم مسوعر هب هبتاكو كلذ  

 ةجارنصو هماقك رفنتسيو ةسفن ىلع قدنخي ةيدبلاب كلذ لالخ ٌماقلاو

Laiاهركاسع شوانو ةيدبملا ىلع لزن ىتح ديري وبأ ىحزو هعم  oi 

 هباحعال St لاق ىلصملاب ىقو املو ةايوز كلمو ميلع هل روهظلا لزي مف

 سباق نمربربلا هملا عقجأو ةيدسملاب هراصح Juail, a انهاه ىم

 و al ىف مز مناف تارم NS ميلا ,Cie ةسوفنو سلبارطو

 مب Er كزضو ةيدبملا لهأ ىلع Led دقشأو ةعبارلا ىف كلذكو علقي

 وبا ميلا حرسف AI ةادعمال es ارركسعو هكا باعر lis تعمجأو

 ةنيطنسق نم ةماتك ركسع Gaël Lots, se ىف ىتارملا اوكز ديرب

 A un ذيع با ركعبش كتم هدب تاق ستر
 رببربلل ماقلا تالسارم تركو نالهككونيو ساروا ةراوه الا هب قبي و ركسعملا

 Fable Fi نورخأ لحرو doi ىلا fers ds ديزي وبأ مثب بارتتسأو

 ناو مقلب اوقحلو مركسعم LUE ةيدبملا نع حجارفالا هباعكأ هيلع راشاف

 مل Lx ملف هيلع Dan ف Shi لفا ربدو نيمثالثو عبرأ ةنس

 ,oeil علقأو باتف اهندلا نم راثكتسالا نم obl Les راع وبا هلذعو

ssl doدلب لك ىف راكنلا لتقف ةيدهملا نع هلافجأ ربح عاشو  

 اهنم Lars اوب À راصمالا Job اوعقوأو ىاونلا ىن اوثاعف هركاسع كعبو

 ىنم ربربلا نم ددملا لوصو رظتني اي ركسعف dal ىلا بويأ هنبأ تعبو

 then ot نوددج نب هلع لوضو,الا هاي ملف ىجاوغلا راس

 بصحصتساو ةيران بقشو صبرالاو ةنيطنسقب رم دقو ةواوزو همانكأ ممخاف

 ضعب ىف هسرف هب ىدرتو هركحسعم ضفناو بويا هتيبف ركاسعلا اهنم
 ىلع: Et a Es , سنوتتا:ىلا هركسع 3 بويا css; à كليف زاعوألا

 ىلع نب نسح és ةركلا هل تجحتا 5 بويا مزهناف ةعيشلا ةاعد نم

\ 



 ما

Lotsةنيطنسق ىلع مب ركسعف ةماعك هالبب  ETربرملا عوج ديرو وبأ  

À LAتعقجا  Aتباتو ةيحان لك نم ربربلا دوشح ديرسي  Alهتوق  

45e,بصنو اهرصاخ ةسوس  Lakeعبرا ةنس رماقلا كلهو فهناجملا  

 ىلا ددملا ثعبف روصنملا Jaslaut LAN D تراصو لاوش ىن نهثالثو

 SA Joss هباكحأ هعنمف ةهسفنب La ex de مزةعأ نأ دعب. ةسوس

 هيلع تعنتماف ناوريقلا قي خو 5456 ديزي انأ اولتاقف ةسوس ىلأ

 ةيدهملا نم [ail جرخ منع لحتراو ميديا نم راع tale صلملفساف

 Ce ىف نسحاو ,Rad اهلها نع Lie, Les ناورمقلا ىلا رت ةسوس ىلا

 ناورمقلا راصح ىلع مزمعاف dt ديري ىبا: ىلا soil ىناوتو هلامعو ديري ىبا

 ءايلوالا تاقسأو برك ,cri متيبف اهتحاسب روصفملا ركسع ىلا قحزو

 ناهي نم روصمملا ىلا ددملا Less ele قحزلا دواعو مراهن رخآ اوقرتتفاو

 ىف لققلا مظعو ديري وبأ مزهنأو (gx ناك pl ىنممعم" LS اذا طخ

x)هعابتأ ىف روصفملا لحرو  veىتح ةسبتب 3 ةبيبسب  ulىلا  

 ةرهاظلل دادعتسالاو ةيالولاو ةعاطلاب JE نب دمحم باك ابب هافاوو ةياغإب

 الج ht كلذ ىف هدعوو هيلع ضبقلاو ديري al دصرتتب AA بتكف

 Wal Raul ماع dde brise elles Lub الإ ,Je ناقل

 هلمسي DA نب دمحم بتاك ,dl ةركسب لزن ديري ابا نأ هغلبو لاومالاو

 أهلها هاقتلاف Sn ىلا روصنملا لحتراف هيضري ام هدنع دبي ملف ةرصنلا

 ضايع Je ses ةنايك Je ىلآ رف تالاس Jus لازرب ىنب ىلا ديزي وبأ زفو

 مزهناف als ديرب وبأ dès هرفم dl هرثأ ىف روصفملا Jet دبعلا اذهل

 مغماو نالهكو نب ts عجرو لامرلاب قحل Sole لبج ,del رفظي |و
 لبج لوزن ىتح ةيبعتلا 3 روصفملا راسو D نب دمحم دي ىلع روصمملا

 عوجر هغلبو ةجاهنص دالب لخدو عجر À لامرلا ىلا هءارو Ja تالاس
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 هملا = ةنايك لبج ىلا تيري ل , tale Jiةسيجعو ةماتك 43 روضعملا

 .ةتالكمو ةسانكمو ةتازمو كادنز ىنب دوشحو ةواوزو , passهملا روصفملا
 لحرو ةنايك لابجب اومعتعاو عومزهف ةيراكنلا عوجو ديزي ابأ اولتاقف

 وصخملا  àةعلق ىف كيري وبأ رصخغأو ةليسملا ىلأ  Jaأهمازإب و وصخملا ركسعو

 كقشأو  Ledاهيلا قخزو  Lei à colsرصقب ديوي وبا مهتعاف يلع

 هب طيحاف ةعلقلا ةورذ ىف , plهيلع , JSىتازا سوديو ىعالا راع وبأ
 ديزي وبا اجنو  Lieنم ةئالث نيب الومحم ةحارجلاب  d, Leeنم ةأرهم ىف ظقسف

 نهوف راعوالا  (ausهيرو هرضحا رث هتاوادج رماف روصفملا ىلإ ةأادغلا نم

52 à 4 اهب هل ضرفو ةيذهملا ىلإ همعبو des نع ىناجتو هيلع ةجأ ماقأو 

 سه ةنس رخآ هتاحارج نم نامق”صفقلا 4 لجو اريخ , pal SANSهب

  usىلا هباحعإ نم لفلا برهو ناورمقلاب هب قمطو ىبتلاب هدلج ىتخو

 لضف هغبا  GSمل نو روصفملا ةقاس ىلع اوراغاف ردخ ىب دبعم عم
 ( SRىف روصنملا لزي مو هب عقواف. ةجاهنص رممأ داغم نب  telsىأ ىلا

Jar ىب هيج sax كلانه هركسعمب al,» دبعم رثا عطقناو ةليسملا لون 

 ىلا لسحراف ةودعلا ىلا سنت نم رجلا بكر هناو مئايلواو تربمت لماع

  spasاهيلع ىلوو  clesىلا عجرو لامرلا ىلا أوب 4 ةتاول دصق 45 سفت

 هغلب 4 نمئالثر سمح ةنس ةيقيرفا  olتابج ىلع راغأ ديوي ىبأ نب لضف

  talibansهبلط ىف هتنس نم لحرف , Aىلا لحترا 5 ةصفق ىلإ  dieمر

 نم  stىصح حو بازلا  Le lsleىف لضف برضو هيلي  Jiهزبعاف

 عجرو  dlناو ريقلا  ainتكس , DANSلضف ىفمو  diليج

ailes نم ىلعي نب © طيطإب هب ردغو اهرصاخل ةياغإب ىلا همم راس رث ساروا 

 تقرقفاو هينبو ديري ىبارما ضرقناو.روصنملا ىلا هسارب هاج  peseلاعفإو
)1( Les ms Bet C portent ةيليدم — (1) Onlit dans le ms. F Lab 
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 هسارب ءاجو ديري (a نب بويأ كلذ دعب Sol à ءاسوو نم راكب ىب هللا دبع

 قا ىلا أاهذعب or ىب لمابق pal] ess هيلا Lire روصمملا هنأ

plaرشا.  ses! dllهلل. ةاعملاو  Les 

 برغملاب :نرفي ىبل ىلوالا ةلودسلا ee ربغل

 ,alias مرما ىداممو ىصقالاو طسوالا

 ناكف ىطاوملا ف نمقرفتم اوناكو ةرمثك نوطب ةتانز نم نمشي ul ناك

aieاوكراو ونب ةيقيرفاب  danse,منم ناكو هاغمدق اك مرمغو  ile La 
 ةنيدم اوطتخا نيذلا مو مددع ريثك ما ترهات نيبو اهنيب ام ناسملت

 ةلودلا. JN .ةئيجانلا كلب. .ىرتقلل 35 وبينا Rio دعب 0,565 اك ناسا

 رمأ ضرقنا انو مدقت ,Fil صفح ىب رع رصاح ىذلا وهو ةيسابعلا

 نيذلا ءالوه ماقأ قريتي« Se نم dass ol ناك نمهف روصنلملا SE ديني ىلا

 نب دي ديري ىبأ دهعل ,fus نأكو مروفو ىلع labs ىاونب اوناك

teالو  dsتناك ةوارغم هموقو رم نب دمحم روصنملا  preنمبو  Se 

 نم راكب ىنب هللا دبع دي ىلع حلاص نب دمحم ابيف كله ةنتف ءالوه نرفي

ueهدعب نم نرفي ىغب ىف هرمأ ىلوو ةوارغم ىلا ازمهكم ناك نرفي  Al 
Leمظعف  diseطتخاو  dueرصانلا نجرلا دبع بطخ ألو ناكفيا  

dell5528(! لما ةتانز .نم ةيومالا  Huعراس مكولم  dll ie. 

 de بلجاو ةوارغم هموقو ردخ نب دمحم نب )0 ريخ عم ile عقجأو

 ناكو نوع نب دمحم دي نم ةيامالثو نمعبراو تالث ةنس ابكلمف نارشو

(1) Les mss. portent ici 4 لا 
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 نمعستو Qté ةنس LS تالاجر sal ىعيبللا تالوص نب ساود اههلع دالو
 عم فحز دق de ناكو ps ten de ةونع ىلعي اهبلخدف ىنيتيامو

 مومزهف LU نم هتعيش 3 ىمقل روسمم [AU ز بو ترهات ىلا دمحم نب رمل
 ىلا رمخل هب تعبف راكب ىب هللا دمعو روسمم ىلع اوضبقتو ترهات اوكلمو

d, uses LEEىنب نم هب راث نم ىلا هعفدو همدل افك هضري : ملف  

 ديعل اهربانم ىلع بطخو برغملا ةيحات ىف des ناطلس Jul ن رقي

 tu لاجر ةهلوت رصانلا نم ىدتساو ةبخطو ترهات نمب ام رصانلا نهرلا

deراصما  callتقع  pt ed pb70000 كيال دك نا رمل  
 كلذ ل.زاجاف سلدنالاب طابرلاو SLA ىف نذاقساو هتيالو نم ةنسل دمحم

 ديعس نب ناقع نب دجأ نب ركب يا نب gl هع Lal هلع de قلقساو

 مو هانركذ اك نيعبراو عبرا deu ىنيميورقلا ةنذام طتخا ىذلا وهو

 de هبتاك هللا نيدل زعملا ازغا نأ ىلا اهظع call دمحم نب de ناطلس

 رهوج لضف الف نيعبراو عبس ةنس برغملا ىلا نإورمقلا نم ىلقصلا

selىنرفيلا دمحم نب ىلعي برغملاب ةتانز رممأ ردإب ةيقيرفأ موخت نع  

al ni}هيقل ىلا لعاو ةيومالا دبع ذبنو هيلا شايحألاو هتعاطل ناعذالاو  

ka Jiىنغب هموق نع ةعيبلا دبعو دايقنالا دي هاطعأو ناكفيأ هدلب نم  

oiهب. كتفلا رمضأو رهوج اهلبقتف ةتانزو  sas,نم هلوصف موي كلذل  

 ركسعلا باقعأ 3 ةرعن أوعقواف عابنالا نم هيصلخسم ضعب dl رسأو هدلب

 3 كلبف des de ضجقتو ةتانزو ةجاهبفصو ةماتك نم. ءاعزلا ايلا راط

 élue das ele, cale حامرلاب Las ةعّمبلا . كلك نفل
 dll ةتانز تشو ناكفيا ةنيدم رهوج برخو لكئابقلا ىف رده des بهذو

asارهوج ىقل اها ىلعي نأ ىمخروملا ضعب ركذ دقو متبلاطم ىف عانقلا  
 ةيحانب هب هكتف ناك كلانهو ترهات ةفيدمب ةازغلا هذه نم هفرصنم دنع
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Chaملف مكلم بهذو نرشي ىنب ةعاج اهدعب تقرفتف  Lessدعب الأ  

 ىتاب اك سلدنالا pe ميتكلا قحلو هركذن اك برغلإب ودي هنبا ىلع نمح

 ةدم دعب تداع Qi Abe نفي csv ةلود تضرقناو هعضوم ىف مريخ .
 ىلا كلانه Ras تبقاعتو السب Dal نرقتسا 4 سافب de ىغب دي قع

 اههلع نمو ضرالا ثراو ,dll ركذن اك اهرخا

 هفيراصتو كلذ ةيلواو ىصقالا برغل أ ىنم

 ill كلم نرقي ىنبرممأ دمحم نب ىلعيب pales بتاكلا رهوج عقوأ ام

dasقحل نفي ىنب عوجج تقرغتو دانركذ اك نيعبراو عبس  Alنب ودي  

 عجر نأ dl él رفملا ,,nel 43l نم رهوجب سحأو ىحقالا برغملاب ىلعي

 ىلا لقتعاف اريسأ هلقحاو هيلع ضبقت Las نأ لاقيو برغملا نم مهوج

dlناكو نرفي ىنب نم هموق لف هيلا عقجاو نمح دعب هلقتعم نم ف  

 SL, sy 4 نيرمخملا ةسرادالا ىلع ds برغملا نم هفرصنم de رهوج

 مكحل زاجإو ةرصبلا لزنف منم دمحم ىنب يش نونك نب نسف ةرامن
 سلمط نب مساق نب دمحم هريزو ,LS نيس ةنس هقيالو لوال رصغتسملا
 ىلا عجرو هب عقواو نونك نب نسل هل عمج برغملا هيودتل ركاسعلا ىف
 ةموترج EN cpl goal ابلاغ هايم مك مرسف الرلغم سلدنالا
 ىلا برغملا نع Leur مبعزاو مدالب ىلع عيلغو bal ىف زاجاف ةسوادالا

Lau Jiةيومالا ةوعد دبنمو هانركذ اك نيتسو سج  allلفقأو  

dl le Sdللا ةدرؤ  et eg aille te, saut jeuنبا  
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 برعلا لاجر 3 بلاغل اددم هزاجا ناك dell رغتلا بحاص ىبيخلا مثام

 برغملا ,asl& ملا & تيكر sui de ىن SA شغنأ اذا ىتح روغتلا دنجو

 نب ىخي ئييتسا ودعلا عافدو روغتلا دسل اهلاجر ىلا ةلودلا تجاتحاو

 HN نب ىلع نب مفعجب ,sal Cell disk ةودعلا نم pile نب دمحم

 هب عافتنالا نمب Legs ةعيشلا ds نم ميلا عزانلا ةامسلإو بارلا ريما
 LUI eut ىف ةرباربلا نمو ةلودلا ىلع هنم عقوتي Le ةحارلاو ةودعلا ىف

 ةبطرقل عمتجأ ناك الو ةنحملا نم هوقوطو ةبحنلا نم هيلا اوراص اوناك ام

 اهثرنكماو اههيلع اوعلخو برغملا ىلع ىيحي همخالو هل اودقعف AT عومج نم
 برسغملا ىلا رفعج ضبينف ةودعلا كولم ىلع aa ةرخاف ىسكو رثد لام نم

 ىلعي نيودي Je ةتانز كولم هيلا عقجاو هطبضو نمتسو سه ةنس

 نب Al نب دمحيو راكب ىنب هللا دبع نب تخين هع rl نفي ىنب ريما
 امبأ لتاقمو ىريزو رزخ نب ىربزو سىانلا ديس نب ساسكي هع نبأو <

 ةوارغم ءارما ديعس نب لوفلفو دمحم نب نوررخو تلدابت نب ةيطع
 نيدم ىب هللا دبع هع نبا دمحمو ةسانكم ريما ىروبلا نب ليعامساو
 ةعاط منسحاو ةوق poil نم de نبودي ناكو ىجادزالا دمحم نب كور محو

 Ale ele نا نب دمحم sil, all ماشه هدعب ىلوو SA كله الو

 ناطلسلا دنجب ابطبضف digue ةنفيدم ىلع همايق لوال ةردعلا نم رصتتقا

 طبض ىف ,Je مالقالو ىومسلا بابرا نم عّمانصلا اهدلقو ةلودلا لاجرو

 pos ماركا ىلا ,Le, all, SA pages, Gb كولم ىلع كلذ ءارو ام

 ةلودلا ةيالو ىن اودرجل fie ناطلسلا نإويد ىن تابثألا ىف بغر نم تابثأو
 ail, «ss dal ىلع نب رفعج ةودعلا رممأ نيب ام دسفو ةوعدلا تبو

(asبهذو هسفنل ةرصبلا ةنيدم  jetرفعج ىلع تناك 4 لاجرلا  
 ىف رماع ىبا نب دمحم هاعدتساو مايا he ىف ةطاوغرب هبكن ىتلا ةبكنلا
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 ا ةيهارك هيلع ىولتو هب هرزو دشو هنيلا" ةطمانتسا .ىم ,sl ال هرمأ لوأ

 ah ناجاو ue نم ,ةيحال لدول تا RE ب نا
 ةلودلا ىلا ىلزتلا ىف ةتانز تغ تو AN JE همم dé وماع كار ىبأ ىلا

cssتاعاطلا  of epىلا نيتسو تس ةنس لوفلف نب  Lane 

 انركذ اك ابيلع روصنملا هل دقعو Lie راردم لارثأ Le, Lab ةسائج

 ةعيشلل las, sl SE ىرسز ىف Nb gx Lio بقع فحزو Je كلذ

 نم رماع بأ نب دمحم جرخو Di هفحز نمتسو عست dis call ىلا

 نمو له ةيام لاملا تيب نم لقحأو هسففي هتعفادمل 5,3 À ىلا ةبطرق

 تهفنإو deu l'axe نب ىلع نب. رفعج زاجاو soc ىمحي ال ام ركاسعلا

 ةنس كله ji ىلا ةطاوغرب وز ىلا منع نيكلب ,ze Gb كولم هيلا

 م رماع ىبا نبا نم هناكم ىلا رفعج عجرو لبق هانركذ اكن يعبسو ثالث

 ,LS ةرهاقلا نم كلذ لالخ نونك نب نسح لصوو dis هماقمب مسي

 de ىلع هتناعأ ىف ةمقي | بجاص GEL ىلا ادعم نيب وازد نب زيرعلا

 هدعوو الام هاطعإو هايبسل SN هاضماف ركاسعلاو JUL هدادمأو برغم ا

 كلهو هيض نيش ant OS ةمذاو مما ةعاط دجوف برغملا ىلا ضهنو هفاعضاب

 ىلا نوفك نب نسح Lens هناش نع ووصنملا dit لغشو els 5 نيكلو

 ةجالكسع بقليو هللا دبع نب ورع هع نبا راع ىبأ LD دمحم ذفنأو هسفن

que dau LAةريربلل ىلا هرشأ ىلع ءاجو نمعبسو  le Leةصقلا  

 da Me ورع هعراقم هل دهعو St Jus نونك نب نسحب ظيحأو

tel,رماع أ نبأ ضم ملف ةرضعلا ىلا  dllال نأ ىارو  desةرغكل هل  

dsبضغف ممرثا ىحماو ةسرادالا رمأ ضرقنأو هسارب هأتأ نم هتاقث نم نعبف  

 روصنملا ىلا déc تمم لاونقاب ad ىلآ dus كلذل ةجالكسع ومع

 ريزولل ةودعلا ىلع دقعو نونك نبا هلوقتقم ,did ةودعلا نم هاعدتساف
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 نب نسخ  otنوب  3 RE, AL host ofلالا

 هلع ىلإ ذفنأو هدي  deuهقباهو طبض نسحا برغملا طسضف:ئنمعبسو تس

 ةربازتبلا  lé disةودعلا ىم  jusردكم هناظلس  pal deفارلم هيلا
ds lus) sx هلالقتسا هعم رما.بسع ىبا Lil رذحت ىتح ىاونلا 

  diellةهتمركق قعاضف 4, قاحللا عرس , dl oslelنيودي ناكو هلع

  deاذه  wمل ةغوأارملاو ةيومالا ىلع بارطضالا ربعك ةتانز كولم نيب

 ىناكو ةعاطلإ  a CL} aبرضي رماع  Leنب ىرجز هنرق نمبو

 ليما ىريز ىلا ناكو ةماقتسالا ىف هبحاص ةاغانم اهنم الك ىرغيو ةيطع

 نكقي نأ وجري نأكف هشايداو هقيوط قدصو هسولخل قثوا هتعاط ىف

sad ىلا ةيطع نب ىديز مدقتساو هتاغانهو ىلعي نب ودي دايق نم 
  disنسحاو هلصوم ربكاو هاقلتو هيلع مودقلا ىلا ردابف نمعبسو عست

 مظعاو هبلقنمو هماقم  asileودي ماسو  Lieعنتماف , JEلق هلوسرل

 نبال  Stةرطاهبلل داقنت :شحولا رج دبع ىتم رماع  Julىن هنانع

  wallدودولا دبع نب نسح ريزولا برغمل بحاص هيلا ضبنو داسفلاو
re sr MON de هفوتج و كاع او 

 هل روهظلا ناكف étés ىدحأ dis ah ودي مل ges ةمطع نب ىريز

 دبع نب نشسح ريزولا حرجو ومحل تساو ةوارغم عمو ناطلسلا Sue مرتو

 مغاف رماع ىبأ نبأ ىلا ربخل ,JE هكلبم لايلل Les ناك ةحارج دودولا
 ىلع هل دقعو نسح باحتا ةبتاككمو ساف طبضب ىريز ىلا ,Las كلذل

 ىرخاف ةرم اهيلع ودي هبلاغو Rs ريكذ دنع هركذ قناتسن اك برغملا

 Jetons Gé هموق نع ىجابنصلا دانم نب ىريز نب راهبلا وبا عش

 AS نب روصنملا dsl نبا ىلع اجراحو ةعيشلا (dell اضقان ناسملت

caleهيخا نبأ هيلع دفوأو رجلا ءارو نم رماع ىبا نبا بطاخو ناورمقلا  
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 هركذن اهسح ىريز عم lis تالصلاو لاومالا Auf :برسف هموق هوجو

 راهبلا وبأ عجار ol ىلا اعيج اهيف sl ءاسف ودي ةعفادم ىلع اهيديأ عجو

 هيلع روبظلا هل ناكف ىريز هبراحو دعب هركذن اك هيخأ نبا روصنملا ةيالو

Géهموق ىلا. داع رث ةتبسب راببلا وبأ  tu,كلذ دعب نم ىرسيز  

 هلام نم ىريز متكاو ودي bé cas ةءاقل ودي نمبو هنيب تناكو
 ىلا ASS ءاهز des نم ,nul همرح ابسو هل ءافك ال ام هركسعمو

 هرمأ ds كلامه كلبف ,salé تالث ةنس اديرش ءارصصلا ىلا حرخو سراف

 نب سادي وبأ هع نبأ هب بثوو ىلعي نب (?Sy هيخأ ىبأ سوبج هموق ىف

 (ka لفجاف هموق هيلع ىلتخأاو هدعب نم ةسايرلا ىن اعمط هلمقف سانود

pacsىلا رجلا  Daنم نرفي ىنب رمأ ىلوو هموق نم يظع حسم ىف  

 نوفي pe هيلع ماقتساف :وكذلل سوبج وخأ des نب ىريز نب ةماهج هدعب

 نب ىريز نمبو هنيب بر تناك ,il اذه ريغ ودي ربح ىف ركذ :داقو ..
 ىريز دفو ,La بلغلا بوانتب ساف كلم ىلع نابقاعتي LS, Ve ةيطع'

 هناو ةوارغم نم اقلخ اهب لمقو اهكلمف GE ىلا ودي هفلاخ روصنملا ىلع

 oi ىنبو ةوارغم نم كلهو ىريز هلزانف سافب ودي معتعا ss عجر امل.
 ةدس ىلا هسارب تعبو Ste هيلع ىريز Le 4 قلخ راضبلل كلذ ىف

ddةيطرقب  disتالث . dsl Al olونب عقجأ' الو ناك كلذ ىأ  

aisامو اهوكلمف برغملا نم ةلاش ةيحان ىلا مب زيحت ةماه ىلع  allنم  

 بردو ةلاعلا كلت ىف نرفي ىنب دمع لزي مو .ىريز we اهعطتقاو ةلدات

os Leهنيب تناكو ليصل ةوارغمو ىريز  jpaill jusبحاص  

Aىدقاف ةاداهم. نإو  dalةعلقلاب داج هعل رصاحم وهو  dauتس  

 الو دونبلاو لوبطلاب هيقلف ىريز :نب ىواز هاخا هعيدبب دفواو ةيانتتبرأو
 (sy نب يمت لامهكلا وبا ريمالا هوخأ axes نم نوفي Ce رمأب ماق ةماهج كله
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 فرصناف: دابجلاب.اعلوم aus ق'الهقتشم ناكر مكلم ديتساف ىلعي نبا
 عبرا ةنس تناك الو متنتف نع ضرعاو ةوارغم ماسو ةطاوغرب داهج ىلا

 ةوارغمو نرفي Se ol نيذه ىنمب ةوادعلا ess Les ىنيتسعو

ot sms deoull at sb,لابكلا  sb Ye Lateىلا امور  a els 

 pre ترادو ةوارغم لمابق ىن زعملا نب ةماج هيلا زربو نرغي يب و

 وبأ ريمالا ىلوتساو ةدجو ىلإ ةماهج رفو ةوارغم  تفشكناو ةديدش برح

 دوهيلا مت pat برغملا Je ىلع ةوارغم اوبلغو ساف ىلع هوقو ge لامكلا
Lieمطصاو ساف  Rasحابتساو  Resدشتحا رث  Lgنم  plu 

 LM بزعملا دالي pes متطابق ى ul es ةتانزو ةرارغم لايق
 فحنزو متالاجر نم de دعب نم بتاكو مئاعزل Es سنت ىلا لصوو

 po هدلمب قحلو pe لامكلا وبا اهنع جرفاف نيرشعو عسق ةنس ساف ىلا
 Lu كله نا ىلا:اهغم asbl نطومو هلع ناكمب ماقاو Ali نم هكلم

 ىلوو نمعيراو عبس ةنس كله نأ ىلا se dal هدعب ىلوو نيعبرأو تس

 نبأ دمحم هع هدعب Lis نمسجو نامت ةنس Es ىسوي هنبأ هدعب
 برغملا ىلع عوبلغ نمح Gal بورح ىف كله نأ ىلا ممت لامكلا ىباريهمالا

 2 ىنيقتلل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم هيتوي هلل: كلملو ركذن اهسح نيعجا

 هناف هتموغ نم ىلعي نب es نب سوبح لتاق سانود نب نئاديوبأ اًمأو

Uههلع قلعجا'  prسلدنالا ىلا رجلا زاجا هل معاقجأ ىف هلمأ قفخأو نرفي  

 نم ملك لحل ىاطعو ديز وباو ةرق وبا هناوخا هقفرف نمنامتو as ةنس

 هل ىنساأو ءارمالاو + و ملأ de ىف همظنو ,JA ةمركتلا Je روصخملا

 Lo دعبف ةموق )°5 زاجا كو ناويدلا 3 هلاجر ,exil عاطقالاو ةياربلل

 ىف هل ناك GA كلس رغتناو dell تقرتفا امو هبعك dut ىن العو

 ser كلم الو ةبيرغ رابخاو ةديعب راثتا سلدنالا دنج عم all بو مح



 سا

 ىدهملا قحل ةرباربلا نم سلدنالا ناك نم هيلا عقجاو ةياعبرا ةنس ةبطرق

dell laut, auنمعتسملا جرخو ةطانرغ ىلا هعم قحزف ةقلالهل  
 ىداوب اوعقاوتف هعوهج ىف ىدبملا معبتاو لحاسلا ىلا ةرباربلا نم هعوجج ىف

 سادي ىبال راطو ةربارملا ءالب ابيف مظع dés نمقيرفلا نمب تناكف )0 هريا

 ناكو Aile ges, Sigles ناك: ةحارج نانو د Lu سادي ابا  اتمباصأو

 lé سلدنالاب ,Gb تالاجر نم ىولخ نب cé هدفاحو ىولخ هنبال

 هل ناكو متالاجر نم ىاطع dual نبأ ىنجولا دبع نب ىيحي ناكف ةسايرو

 هتفالخ مايا ةبطرق ىلع هالوو معم مساقلاب Fr ىنب نم صاصتخا

 ندعو هلل ءاقبلاو

os 4هل ناك امو ىرفيلا ةرسق نبأ نب روث ىأ  

SUR A nl al ae 

 « تالاجر نمو نرفي ىتب نم ةرق al نب رون وبا dal لجرلا اذه

 ىنتفلا كلت ىامزا ةدنر ىلع بلغت ةنتفلا CU Res مب رهظتسا ىيذلا

lex alسمح ةنس ةيومالا ىلاوم نم حوتف نب رماع  delاهكلمف  
 شار :ةيلايبلاب» داع pl al لفشل Li satin ils دنا

 روث يبا نمبو هنيب.ةنتقفلا تاشن روغتلاو JUAN نم هرواج ام كلمت ىلا
 ىنيمعبرأو ثالث ةنس هل لجو ,Si ةيالولا ىف des dl تفلتخاو اذه

 قدح aie اهدعب هاعدتساو رتيربلا نم هل Je ge اهلاعأو ةدنرب

(4) Le ms. C porte هربأ 



 لس

Ka ا صعما dagle gb de dle 5 LS ةلداكو LA aan 
Sa K LL رعشو Al لققو هدلب ىلا قلطناف pl نم dl Lie Ms Lac] 

 هب ردغف نيسهجو عبس ةنس ىلا رصن وبا رخآلا هنباأ ىلوو افسأ تامف
 جرخو هدنج ضعب  Liloنم ةدنر دصتعملا مستو تامو.روسلا نم طقسف

oh سهجب Len رمامحلل ةنئاك دفع ناك كلذ نأ لاقيو رداغلا كلذ دي 

  ss USكله  Usمعأ هللاو عقو ام عقو رصن ابا هنبا ربخل غلب الو

Alملاوحأ جرو . نفسي .ىاب نوطب نم.ةصيخنرم ىنع  

 ةرغكمل تناكو dns dl جاوضب نفي ىنب نوطب نم ىطْنبلا اذه ناك

 ىلع هو هاظ اوكراو ىنب مناوخا نم ,GS ةعيشلا ىلع ديري وبأ حرخ الو ةوقو
 ممايلوأو ةعيشلا ةلود متذخأو هرمأ ضرقنأ à ةئيبتضتعلا ىم frs d) Le هرمأ

 سفنالا ىف تابوقعلا لارسنأو til وطسلاب ةيقيرفأ ىلع As ةجابهص

 PL ممنم تهقبو ةمراغلا لئابقلا دادع Lo bals اوشالت ol ايلا لاومالاو

lys8 ام  ohاهيحاون ىف نودعظي مايخو رقبو ءاش لهأ سنوتو  

 ةضورفم ةدعب هتأو مغ ىف ناطلسلا عم ةركسعلاو بئارضلاو مراغملا ميلع

 he de plu eo بوقكلا تيلغت الو اورفنتسا ىتم اهب نورضحي
 رهظتساو ديعلا كلذل ةلودلا ءادعأ حابر ىم ةدواودلا Lie أوج = أو ةيقيرفأ

ral,لاهعالا نم هوءاش ام ةلودلا كولم معطقاو مب راهبظتسالا مظعو ةلودلل  

Pl,ةصيجنرم جارح معاطقا ىف ناكف  Aleتناك الو  Liنيرم ىنب  



 يب رمي

ddeزقعا ىتلا ةنتفلا تاينط نم ناك ام ةرقفلا ىف اهدعب ناكو ناورهقلا  
 وقل فدل heal عكا ءالويلل ILES LA "يسن سل

 Jia ماعنالاو قافنالل ةيابهلو نالمحلل ليخل نم le Longs ءايحأ نم
dll,ىف مدادعأب رابظتسالل  cdةمحل مل اوراصف  pe, La,كلمت  

 ,Le, doi ةغالخلل Jéb رماقاو !ةمبغلاا Le host اذا Ge يدلل
 sel سابعلا 4 ناطلسلا Me هب قحالا ىلا ىمفحلل كلملا اذه تارت
 ميديا ضبقو هلاعا نع برعلا نم نيبلعتملا عفدو GA ءاضاو A عشقنا
 ىلع مب ةبوقعلا لازنا دعب هايافص we lo dons Lol هاياعر نع

 ىلا اوعجرو شايحتالا ىف اوصلخاو GA اوعجارف معم منعظو برعلاب مدابلا

 eh هللاو spa اذهل كلذ ىلع مو جارخل ,ob ةمارغلا نم .هوغلا ام
 Lie نو ضرالا

os dlنم#ارغم  Jetةتانز نم ىلالاو_ةقبطلا  

 هفيراصتتو كلذ ادبمو برغملاب لودلا نم هل ناك امو

 ,ps dal ساملا لهاو ةتانز نوطب عسوا اوناك ةوارغم نم لّئابقلا ءالوه

 تديدأ نب كيسرو نب ايكاز نب ىرسم نب نتلصي نب وارغم ىلأ ميسنو

ce opt Se sil colمدقت دقو نامنري  GSMدنع ٌمبسن  

 كادنز ىغبو ( تيلي ىنب لقم رمتكف منوطبو Roses Lol, opt ىخب ركذ

 ,ds) ىنبو طاوغلو نافيسرو ىنبو ديعس وب ىابو Pois قأرو ىبو

Ici lems.F porte  يلنكت — (2) L'orthographe de ce nom differe dans tous les mss. —(1)  

(3) Le ms. F porte هعلر 
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 مس
 cé ىم طسموالا برغملا cb متالاجم als عوامسأ ىرضكي ا نه مريغو

 نرفي de نم مناوخا عم À اهملا امو هنويدم لابج ىلا ناسملت ىلا

 كلم مودب ىن he shit ناكو ودبلا لاوحا ىن ةاغاممو ete قارتفا

 هللا ىذر نافع نب ناققع نينموملا ريما ىلع دفوو ةنيدملا ىلا رامزو نبا
dieهدالب ىلا يضرصنتاو هغطوو هموق ىلع هل دقعو هترجتب الوبقو ةربم هاقلف  

 دقو هباد اذه Ja مف رضم لئابقل ارهاظم نيدلإب اطبتغم اروبحم اوبحم

esعم برعلا بوح ضعب ىف فلا لوال اريسا هيلع ضبقت هنأ  ol 

 هيلع نمف هموق نم هناكمل lie ىلا هوصختاف نيدلاب اونيدي نأ لبق

 ةوارغم نم ءايحالا راسو اذه تالوص صتخاف هل دقعو همالسأ md مسأو

 اورهاظ شيرق نود مل ةصلاخ اوناكو ةيما ىنب نم هقيب Jah ناقع ءالوب
 الو plat ىف دعب هارت ام ىلع ءالولا اذهل ,Le سلدنالاب ةهنإو ملا ةوعد
 5 صفح هنبأ ددعب ىم ةتانز رساسو ةوأ غم 42 sb ماق تالوص كله

 ناش مظعو مكلم لعفتساو ناورمقلاب ةيرضملا ءارمأ ىلع هموقو رزخ زتعاف
 ةيما ىنب pol ضقتنا 4 طسمالا all ةتانز نم ودبلا ىلع مناطلس

Gallاودادزاف برغللب ةرتغلا تداكو  Bielماقو رمخ كلذ لالخ كلهو اوقعو  | 

 نم برغملا ةربارب ماقو ىدابلا ةفالخ ىن des نيعبس Leu ىسحل ىبأ

 dell نع call عطتقاو كلملا 4 قسوتساو هرماب ةايغمو does ةبروأ

 نم هنكمأو هموق نع هل عيابو ةداقملا هيلا ىقلاو اذه ررخ نب دمحم هاقلتف



bo | 

 ةقعاط ىف سيردا مظتناف اهلها نفي ىنب اهيلع بلغ نأ دعب ناسكت
 هدعب sal ماق كله الو ةبلاغالا لاعا نم هعطتقاو طسوالا برغملا لاعا عينج

ut vent iiنضودا  de chعتيج  ads elle, dut Jlelماقو  

Deسيردا دبعل ناسملت لزن دق ناكو همبال اوناك اك هتوعدب ءالوه  

 لجو قرشملا نم هيلع مداقلا نسحلا نب هللا دبع نب ناهلس al ربكالا
 se نم ناهلس هع نبا دمحم نسيردا هنبأ Je, us ةيالوب هل

 ةيلحاسلا اهروغث ةيالو اوهستقاو due ىف اهراصماو ناسملت ةيالو تناكف

 نب cause AJ لوكشراو Globe نب دمحم نب سيردا دلول ناسمللت تناكف
 ىنبل ناسملت لاعا نم ىجاوضلا رئاسو دمحم نب هاربا دلول سنتو دمحم

 دانلق F2 نب ed ؛طسوالا برغملا جاوضب كلملا لزه و ةوارغمو نغم

 هللا ديبع حرسو ةيقيرفا كلم مل قسوتساو ةعيشلا ds تكا: يأ" للا

 نام ةنس ةماتك ركحاسع 3 ىاتكلا ىسوي ىب ةبورع برغملا ىلا ىدهملا

 up ةلاصم هدعب حرس À عجرو SN Sell خودف نيمتيامو نمعستو

 ىفتقاو ةسرادالا لاعا ىلع ىلوتساف ةماتك ركاسع ىف بوغملا 41 سوبح

 ةسرادالا كولم رخا رع نب سيردأ نب ىيجل ساف ىلع دقعو هللا ديبعل معمعاط

 alu cost دقعو نياف ىلع ةاصم هل دقعو Axelle نادو هسفن علخ

 ىلا لفقو ill be ىلع ىزاتو ,dus cale ةسانكم ريما ةيفاعلا
ohةيعادلا صفح نب رزخ نب دمحم باقعا نم واخ نإ دمحم ىفضتقأو  

 ةعيشلا نم هءاربلا de طسموالا برغملا لهاو ةتانز لهو ربكالا سيردال

 ركجاسع ىن برغملا a سوبح نب ةلاصم هملا ىدهملا هللا ae حرسو

 لفف ةتانز راسو ةوارغم عومج ىف ررخ نب دمحم هيقلو عست ةنس ةماتك
 É مساقلا LI dut dll ديبع حرسف Ati هيلا صلخو ةلاصم ركاسع

 هموقو JA نب دمحم برج ىلع هل دقعو رشع ةغس برغملا ىلا ركاسعلا



my 

pl be lead is bel eul ait at اقفل 
de ةيفاعلا Ji نبال ددجو هيحاون ىف لاجو هراطقأ خودف برغملا ىلع مساقلا 

 كلم ىف لما هل ىهمس ةبطرق بحاص رصانلا نأ 4 اديك قلي مو عجرو هلع
 دبع نب دمحم هتصلاخ ميلا تعبو ةتانزو ةسرادالا كولم بطاخ ةودعلا

  dllىسيع ىبأ ىب  Liuدربطو هتباجا 52 نب دمحم ردابف ةرشع تس

by نارهو كلمو مميديأ نم سنتو ىلش كلمو بازلا نم ةعيشلا ءاهلوا 
 ترهات ىدع ام طسوالا برغملا لاعا ىن ةيومالا ةوعد ثبو ريق هغبا اهيلع

 ىلع ءاجو  sslنب ىسيع نب ميهاربا نب سيردا ةيومالا ةوعدب مايقلا ىف

ie عبس Liu ةتبس رصانلا 3 3 JS cale لاهل لوب انه 

 ىلا ةيفاعلا يأ نب ىسم زاجاو ةسرادالا ىديأ نم  dellهدي تلصتاو

Lo be, | È نب لوفلف ŒIL ةعيشلا ىلع bals, DA نب دامكتب 

 ترسهات ىلع ىيشلا هللا ديبع هل دقعو ةعيشلا ةعاط ىلا  ulساف ىلا

 هدعب نم فحزو برغملا خودو ةسانكمو ةتانز نعاوظ هماما تلفجاو

À عجرو tale تعنتماو ساف ele (yes نيتنث dau ىعخل روسيم 

 نب دمحم ىلا زمحتو نيشعو نامت ةنس لصي نب ديج ضقتنا  yرف
 ةعيشلا لغش 4 طسوالا برغملا ىلع هالوو رصانلا ىلا زاجا  al Liديري

 تمظعو  Jiنب ديه عم ترفات ىلا اوفحزو ةوارغم نم هموقو رزخ ىنب دمحم
sal دمحم: نب Al هعم قحزو ىنيثالثو ثالث ةنس ةيومالا GE Las 

Léa, cie ىنب هموق ىف دمحم نب de معمو رزخ y هللا دبع هعو ةزهح 
cad pus La Lu, VIS La dlllaue JU, te yat 

 اوغحز هموقو رزخ ىنب دمحم نأكو أهبو مح ىف ررخح نب دمحم نب ةزهح لقق

 ةركسب ىلا كلذ لبق  logsناديز اولققو  esedlنم ليعامسا + ألو

de رزخ نب دمحم هيشخ هسعابتا ىف برغملا ىلا ىحزو ديزي ىبا Les 



 سب

 ةعاطب هيلا تعبف RS لققو متوعد ضقن ىف همم Cole امل هسفن

 الج Cas كلذ ىف هدعوو ديري ,al db ليعامسا هملا زعوأو ةفو عم

 Oasis كله نا: 4! ديزي ىأ ةالاوم ىف ررخ نب دبعم sel ناكو لاملا نم

 oh هسار بصنو As نمعبرأ Lau دبعم ىلع كلذ دعب ليعامسا

 امناقمو طسوالا برغملا لاعا ىلع ابلقتم ريدل هنباو ردح نب دمحم لزي مو

Wasعم رماغلا ىلع نيعبرأ ةنس ريقل نب حوتف دفوو دمحم نب ىلعيل  
diteتثدح 3 ملاعا ىلا مفرصو مزاجاف نأ م هوو تربيت  ailىنمب  

 نب ىلعي بلغتو مبوب رمق هغبأو DE نب دمحم لغشو ةجابنصو ةوارغم

 اهلاعاو ناسملت ىلع لصضي نب ديهحل el دقعو < نارهو ىلع دمحم .

 نم ةعيشلا ةعاط ررخ نب دمحم عجارف هلاعأو برغملا ىلع دمحم نب ىلعيلو

 ةنس ليعاما هيبأ كليم دعب زعملا ىلع دفوو دمحم نب de = لجأ

oh goةمركتي لالا  pole de depروج عم رضح نأ الإ  
 دعب pall ىلع د فو à aan ناو عيس ماوعإب برغملا ىلا هتازغ ىف

Liu làنيسج  Ellesنطكم .قاقو ناو مقلاب  sauf we allieكلو  

 ءايلوا ضبقناو برغملاب ةعيشلا ةوعد ترشتنأ نمح ىلع ذّمماع ىناو ملا رصاغلا

 ,Hal رصنتسملا SA هنبا هدعب هرمإب ماقف ةبخطو ةتبس لاعا ىلا ةيومالا
 نم OS Le رزخ نب دمحم نب ريل نب دمحم هباجاف ةودعلا كولم ةبطاخم

 لأ ىلع dés ىنبلا ىتلا ةيالوللو رصانلا ,AN ىن دمحم هدجو ail ههبأ

 ىف ot هانركذ اك مدج رامزو نب ele نافع نب pe ةيصوخ رو
 ةجابنص رهمأ تام نب ىرسيز هعيرقب دعم دامرو مدالب خو دو ةعيشلا

 Liu برك ,bag ملاعا نم هيلع بلغ ام هغوسو ةتانز برح ىلع هل دقعف

 نب دمحم ءاملوأ ضعب نم ةسيسدي معوج ىريز نب نيكلب ضوافو نمتس
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PR EEوارسل يرانا قياما  PE 

 ape لدجو هنموق ىلع ةهرهلا ترقسأو هسفن ميذو ركسعلا نع ةيحان
 ىلوو ةيقيرفا ىلا لزيحجتو Es cs lyael رشع ةعبس ةكرعملا

 رفعجي دعم Lidil ىريز نب نيكلب ىرغاو pad هنبأ ةوارغم ىف دمحم دعب
 بارتساف رمق نب دمحم be بازلاو ةايسملا بحاص نود نب ىلع نبا
 ةرهاقلا ىلا Just ىلع مزتعا نمح ةيقيرفا ةيالول دعم die عبو رفعج

 تجتاف ةجابنص Ji اوفحزو هموقو دمحم ىب all قحلو هتبارتسا تدقشاف

 ىلا هسارب اوقعبو ةباصعلا ريبك دانم نب ىريز بمصاو ةركلا ميلع مل
 بارتسا رث رغعج ىخأ ىلع نب ىبحي عم رمخ ىنب هوجو نم دفو ىف ةبطرق

 دعم دقعو مكه ىلع bis, cas هيخاإب قحلو Gb نم رفعج اهدعب
Saىريز نب  deام هغوسو ركاسعلاو لاومالاب هدماو ةتانز .برح  

 rh Jah ok goal Le وللا var .عئاجأ سيدهم بلعب
Su, su ad, dut ujlefe ds, pis 

mn,ىل  Las ab4 :طسوالا .بوغلل  dlقتلو  col23 ضقتالا h 
GSهيلع ضبقتو مب عقواف ةساملج ىلا هموقو دمحم نب ريخل راثتا  AA 

Lioضفو  Roseطسوالا برغللاب رمو اعجار افكنأو برغملا خودو  put 
 خد وأ اشوف ننكر نم نع lil عفرو ىنميصاصتلا ىم ميلا نمو 5; ىداوب

 ىلا اوراسو ةتانز نم طسوالا برغملا رفقاف مءامد رذنو ربربلا رباس نم اليخ

 نب ىلعي ىنب عوجر نم ناك نأ ىلا sel بوغملا دالب نم ةيولم ءارو ام

 كلمو سلبارطو Labbé نور رخ ىنب كلم رث اهايا مكلمو buts JT دمحم
 يبلاعت {dj ءاش نا = sé ام سافب ةيطع نب ىريز ىب



 . سو

pdلالا ةقبطلا نم اهلاعإو ساف كولم فك نب + لا  
 كبار يذلا Cr > Le ةوارغم ىنم

 ىذلا وهو يودبلا مكلم كتراوو هققو ىف رزخ لأ مما اذه ىريز ناك

 قوتسن اهسح ةنوتمل دهع ىلآ هينب اهثرواو col برغملاو سافب ةلودلا دهم
 دمحم وخأ A دبع هدجو ررخ نب هللا دبع نب ةمطغ نب ىريز tou هحرش

duelsىذلا دبعمو دمحم ةوخا ةعبرا اوناكو هانركذ اكن إو مقلا كلم ىذلارسصانلا  
 ىناكو اذه هللا دبعو ةعيشلا ةيالو ىلا ادمحم ىلاخ ىذلا لوفلفو ليعامسأ هلق

 نب دمحم نبأ وه اذه هللا دبع نأ ليق دقو ت هي ل اا

 كله الو est خف دنع روسمم عم هنبرح ىف كلاهلا دمحم نب 3e وخاو زمخ

 . ىلإ ةتانز تلحتراو نيتسو ىدحا ةنس نمكلب ديب هانلق ous نيريخل

 عقتجاو ةجاهنصل هلك طسوالا برغملا راصو ىصقالا برغملا نم ةيولم ءارو ام

 ىريزو لتاقمو روكذملا رمخل نب دمحم ذّمموي عوارماو ررخ لا ةيقب ىلإ ةوارغم
Liام ناك رث لوفلف نب نوررخ نب هللا دمع نب ةيطع  essةيالو نم  

Stةنس روهشملا هفحز ىهقالا برغملا ىلا قحزو ةيقيرفا ىلع ىريز نب  
 حلاص نب دمحم y ررخ ىثب نم هتانز كولم همامأ dial, aus عست

 Al نب روصنملا ىلا رجلا ريق .نب ous زاجإو ةتيس.ىلا اعيج اوضانأو
 دقعو هسفنب مل ادهم ةري À ىلا هركاسع ىف روصفللا جرخ اخيرص رماع

 JU نم لج ,le sel رجلا هزاجاو نيكلب برح ىلع ىلع نب رفعجل

 So Fatals لاهو Line dal piles ho, by ce ه ملا لس ١
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 Le ىف هسفن لغشو منع لحتراف هب هل لبق ال ام ىارف نيواطيت لبج
 دانركذ yaris نيتنث Liu برغملا نم Bar كله نأ 4 ةطاوغرب

 ةسايرلا Je ىن روصفلملا هفاسو ةرضملا نم هناكم ىلا ىلع نب رفعج داعو

 تبرد I dar ايام ل روما eh Lilo لل يغلف قبو
à,ةجاهنص عافد  dieىلا مثقعاط ولبي ماقو ةعيشلا ءايلوأ رئاسو  oùرهظ  

 عاجرتسال ريصصم ىنم ls زيزعلا هقعب ةسرادالا es ىن قمل برغملاب

 كلذ ةّيفت ىلع كلهو ةجابنص نم ركسعب نيكلب هدماو Call هكلم

 دمحم نب de نبودي هيلا ,pal برغلإب هرمأ ىلا نسل اعدو نيكلب

 حرسف نرفي ىنب نم Pal نهف سادي وبأ هع ناو ىريز sal ىنرفملا
ul dd spaيؤرخ مكمل انا" هلع  AN le gi us dose 

 شاحناو نمعبسو سه ةنس رجلا زاجاف لاومالاو ركاسعلاب هقعبو ةجالكسع

 نب نور خو ةيطع انبا ىريزو لتاقمو ريخ نب دمحم رزخ لآ كولم هيلا

Ho ere EL, spa ee 
 هل دقعف هسفن ىلع نامالا لأسو ةعاطلا ىلا ad ىتح نونك نب cmd ىلا رماع

 ىلا ,tal هدايق نم هب نكماو كلذ نم هيضر ام ele ىبا نب ومع

idرافخاو 445 نم ناكف  Gi desام هدعب 45, رماع ىبأ نب مكحل  
 نم ةيطع Li ىريزو لتاقم ىنانكو لبق نم هلك كلذ انبركذ .اهسح مدقت
 ةيناو ملا ,dell اها 45, روصتلل Lolust نانلا: oct dis كولم نيب

 فرضنا الو fall نع نيفرخم لرفي و Les er نبدي ناكو

 دهجأ نب ons ريزولل هيلع روصنملا دقع برغملا نم رماع ىبا نب مكحل وبا

 ىلا ,sal لاومالاو لاجرلا ul ىف هدي قلطاو eut دودولا دبع ىبأ

 لداقمم غلبتساو ةتانز نم ةوارغم كولمم داسوتساو نمعبسو تس deu هلع

 برطضلا des نب ودهب هارغاو متيغاسو مشايحنأ نسحل fans نم ىريزو
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 تعقجأو برغم ا لاعا طبضو سافب لزنو هلل ès ةغوارملا ىديدشلا ةعاطلا

 لقتساو نمعبسو نامت ةنس ةيطع نب لتاقم كلهو ,Gb كولم هيلا
 هتصلاخم كنّسحو ةيطع نب Sp) sal ةوارغم نم ىنعاوظلا ودبلا ةسايرب

 روصخم ا داعدتتساو هيلا dis dilaél برغملا cites 5,53( دبع نبال

 ds ga dada LE PR in y ا
rulesىف  bdقلقسا نأ دعب هتباجا ىلا ردابف ةعاطلا راغياو  de 

 نم نييؤرقلا ةودع ىلع ىلوو call رغت ,Sub هلزناو زعملا هبا برغملا

deuىلعو شوشق : نب ىلع ينأ "نب دومحم نب  seدبع نييسلدنالا  

ay)نب ميكلا جبع نب  Lesدفوو روصنملا ىلا ةيده هيدي نمب مدقو  

 هونو des 45 عسوأو db لفقحاو ةدعلاو نئتيجلاب هلبقتساف .هيلع

tailاهقزر هعطقاو ةرازولا  cuil,ىف هلاجر  nlهقيده ةهقب هلصوو  
 هترامأ ىلا لفقف هلع ىلا هحيرست ,Je هدفو 5e مظعأو Las ىنسأو

 حيفصلا :راكفإلا ضو معمل طغ نم هيف بستحا ام ىالخ die  ئمو برغملا نم

 dés ضعبل لاق هنا :ىتح هب هون ىذلا ةرازولا بقل نم فاكنتسالاو

 رماع ىبا ىبا نم اببعاو ريما نب ريما الا هللاوال عكل اي نم ريزولاب ةاعذ دقو
dll, 435,2:سلدنالاب ناكول  Je,ىلع هكرت ام  dlaهل ىنأو  sb Gall 

dull sosie Seb Xi] all,اطح  eiاج ىنطلاغ $  Lara dos 

 كلذ ىهو ىبتر نع Le ىئنطخ ىلا ةزازولا نقب بشعحي OÙ الا مركلا
 نب ودي ىلا: تعبو: هعاتطصأ 3 ,sh ب هنفذا Vale Les le A .ىباىئلا

réal desاقو .هتباجا ءاساف ةذافولا ىلا: هوعدي ةتانز كلض 4 هعيرق  
 ةاباسلا :داسفا ىف ,sat ةرطايبلا ىلا :داقمت شحولا رهح روضصنملا' age تم

 برتغملا de هلثماع ىلا روصمملا ؤعواف :ةلاحلا ىن تيعلاو ءايحالا ىلع بالجالاو

 نب sr هود ةرفاظمو هيلا دهعلا sax دودولا دنبع نب نسح ريزولا
LL 



 عمم

 pale ةريادلا تناكف هوقلو salés ىدحأا ةنس À best هيلع هيطع

ll,دودولا-دبع نب =  aolىنسحأو ١١ ةيابعأب  Lilهلع 1  

es de EE ox gasةيطع نب ىرسيز ىلع اوظلغتساو 00  

 روصخم. ا 0 كلذل 0و tar AA نب ىريز 0

 ,[tas ملا لا ةعيشلا ةوعد ناعب عزشو» ةيقيرفأو ol مقل ,a ىيكلب ىبأ

 ريهصل ةيطع < برسبمت بحاص ركب sl نب قولخ كلذ ىق هرشأ ىقتققأو

 بازلا ىميب م طسوالا Si ue أوعطتقاف (?Sy ىنمجو اهتيب ناك

 وبا بطاخو ديوملا م Las pu اهربانم رئاس ىف اوبطخو نارهوو شيرسشندأوو

Laiروصعملا رجا +1, نم  unهنيحأ 7 ركيرابار هيلتغب جفواو رماع نبا  

 هاعدو ,Lt ىم افلا ,Lies dunes A ةينالأ نم مرد EN ةرشع

 برغملا لسع اهنيب مسقو ىلعي ندب ودي ىلع :ةيطع نب ىردز ةرهاظم ىلا

 الو اودي كلذ عرب مف ةودعب ةودع ساف ةنيدم اهسققا دقل ىتح A قش

desىف  aile)هل تالاجالاو ةفعفلا  ER A 
 نب روصنملا ,LA عجارو ail روصدملا ىلع ركب ىبا نب قولخ ضقتناو
 هل ماق اع دعقو اهنيب ةاسولل هيلع ةرهاظملا ىف راهبلا وبأ ضرمو نيكلي



 عرب

esبرح نم .ةيطع نب  eleنب  dlناضمر ىف ىريز هب عقوأو ركب  
de ul, RE ttنم اريثكو  dtدركسع ىلع ىلوقساو  

(slةماع هيلا  duelءارصعلا ىلا اديرش ةيطع 35,  Àاهرثا ىلع ضهن . 
 let Las ىشكنا ةبعص ةءاقل اهنيب تناكف هموقو ىلعي نب وديل

 SI) همرح تيبسو هركسعم مكاو M ةثالث ءاهز fie مخلتساو ودي

 أديرست جرخو ىريز À ىلأ dll Lu زيحتو ,dual همأ نهنم تناك

Mie MAO enالاد  ceقمانود.  sd Le 
 Je où ليق هيدل اهعقوم مظعف روصنملا ىلع نيبقاعتم نيكفلا ربخ

 CO de ساراس
 ةوارغم نم اهب لققو ابلخدو ساف ىلا ودي هفلاخ هانركذ اك هيلع دفوو

 هلزانف ودي اهب عنتما هتدافو نم ىريز . عجر املف هرمأ ابب نكقساو اقلخ

 Ja ةونع هيلع ابمكقا رث قلخ نمقيرفلا نم كلهو Led لاطو :ىريز

 ىريز ةدافو لعب ربخل اذه ىوأر نأ M ةبطرقب M ةدس ىلا هسارب تعبو

 نأ 3 ناك كلذ ىأ معا AE نينا تالث ةنس (jou هلققو روضنملا كع

 ىريبز .هب et افحازتو ىجابنصلا راهبلا ىبأ نمبو هنيب ام دسف ىريز .

 ىبيع هبتاكب ردابف روصنملا ىلا روبعلاب Lise ةعبس ىلا راهبلا وبأ مزهناو
(plنع دال ههقلت :ىلإ دنهل نم ةعطق ىف عاطقلا نب ديعس  Ali)دعاضو  

diبجاص روصنملا هيا نبأ ىلا لسرلا مدق دقو ةوارج ةعلق  oh 

 هلع we GLS ىلآ داعو هيلا زيحت م اهنيب تاذ مكلا ol ىلا اليقسم

 روصنملا عهج ةعيشلا ةغاط عجارو ةيومالا dell نم هب: كسمت ام علخو

the up crدس ىف هب قكتتاو وغلا لاما  des palمهي نم هيلع  
 es Dal ىبا ةزجاغم هيلا دبعو ةيعدلا نع بذلا ىف برغملا كولم

 قحلو همامأ رفو ربربلا دوشحو ab, fl نم ةديدع fl ىف ىريز هيلأ
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le LEE كلف بيزو deb ul 
 هتكوسف ندتشاو هناطلس طسبناو هكلم عستاف بازلاو ىعقألا سوسلا

 ثعبو روصنملا ىلا خفلإب بقكو  allنم نمتيأه  Geليخل  tuésاله
 دولج نم ةقرد ىلاو قيسلا ىراهملا نم  let, LUةيلاغلا طوطقو نازلا ىسق نم

  dl, Iطللاك ةيوارصعلا شوحولا ىافصأو , sl avéنم لهح  allنم لانجاو
 نينامتو ىدحا ةنس برغملا ىلع: هدبع هل ددجل ةريغك ةعيفرلا ىؤصلا باهث

 ىنب عفدو برغملاب ىريز ما لعتتساو منطايق ىف ساف ءاحنإب هءايحا لزفإو

 ? opنع  els TEنينامتو عبرا ةنس ةدجو ةنيدم طتخاو السس

 هركاسع اهلزنأو , Jul, dansاهدعاو هتريخذ اههلا لقنو هيوذ اهيلع
 ارغث تناكف امعتعم  aaنمبو همهب ام دسف رث طسوالاو ىصقالا برغملا نمب

 روصنملا  diنس  Le aléقناتلا نم هنع ىب ( blogروصنلملا داديتسإب

G عاطقلا نبأ هبتاك كثعبف Lin اباو ةهضبلا روصنملا هماسف هيلع 

 :قيحخياف وكلا  Um Chaseل اكلت العم
  5 adروصفملا هيلا نسحاو  en losنبأ ةوادع ىف هبجو ىريز ىشكو

 عمشتلاو هب ءارغالاو رماع ىبأ ( plieىنم هل ضاعتمالاو ديوملا  tigesهرجو

 ةرازولا قزر هنع عطقو رماع ىبا نبأ طغشف , Leىدانو اهناويد نم همبا

hs ةيطع ني ىريز برح de برغملا ىلع الوم اول دقعو du ةءاربلاب 
 Jet etait لاومالا نم هنكماو مللع حازاو تاقبطلا راس نم ةامحل هل

 دمحم po ةرضحل اب ils ةودعلا كولم نم ,LL dust ىتكلاو حالسلا

 ديس نب نيانكب اهع Gb رزخ نب es pad نب et نب رمق نبا
 ةسانكم نمو راكب نب هللا دّجع ىب )1( ext sl ينعي sk» قو سانلا

 نب نورزخ .ةجادزا نمو نيدم ىب هللا دبع نب دمحمو .ىروبلا نب ليعامسا
(4) Il faut peut-être lire AK 99 
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 dl نيمئام عيس ةمس syradl نم لصفو دنهل ةوجوب ,sal دمحم

 نب ىريز ىجزو )1( باكو ىداوب su iad أ رجلا زاجأو ةيبعتلا

 لازرب ىنب تالاجر 1# متاو رهنشا ةقالث افقاوتو هءارا ركسعف هموق ىف ةيطغع

 منع قصف اولضنتو موف .روصفملا مب ىرتغاو ةرضنلل ىلا fra ناهدالإب

 اهظطيضف روككنو اليصا نصح ماو Jus رث هجولا كلذ vas )3 مقعبو

 اليصأ ىجاونب ىريز ركسعم تاو eus ىريز نمبو te عئاقولا ه:دصتاو

 ماو hat فارشتسال 5ad نم رماع ىبأ نبأ Dès مب tb نوراغ ميو

 هخبأ نع كعب 3 dl ةنضرف دفع ةريزجلاب لتحاو ةبيعتلا ىن راسف ةدادفأو

palهعم ليكتسإو ةردعلا ىلا هزاجإو ةرمازلاب هفالقسا ناكم نم  pe 
 كلملا دبع ربخ عاذتسإو ةبطرق ىلا روصنملا ,Ja داوقلا ةلجو ةمدخل. لها

 هناسحا نم ,RDS ربرملا كولم نم ىريز :باحتا ةماع هيلا عجرف برغللب

onesدبع فحزو هلقم اودبعي مل ام  dllىلا  Abماو عم عقجاو  ph 

Lége ellioركسعلا لدعل  sul Usهرهبدت : ag ie;هل ءافح ال  

 Sté نام ةنس نم لاوش ىف dal زاوحا نم ىنم cols ىريز هنيقنأو

 م افيبو وه تبثو كلملا دبع .باحتا ابيف م ةديدش بزح Lis ترادف

 3 ةرغلا لبيتهأ dell نم نيروتوملا ضعب ss ىنعط ذأ pee dogs ىف

 se) Jill وحن دتشي رمو اهب هاوشاؤ هرج 3 LS هنعطف ققوملا كلذ

 توتقساف pale دشف معلا هيلا طقس رث هقيار نوبتل هب هبذكتساف

elهبت قلو  JS de bah Jallعركشعم  Leبهدي  ds 
 = هوعفادو اهلها هييلغ Fab ةلف à احكي رج Clés Sp قحلو ىصولا

 كلملا دبع ريطو هلاعأ عيج gl ءارصعلا ىلا ركسعلا pl à نبل جاف

 ناقدصلا تبو ءاعذلاو هلل FA gel هدنع mes dal ىلا 4

(4) Le ms. F porte تأدر 
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 عد

 tabs را صاف برغملا ىلع هديعب كلملا 8e dut ىلا بتكو ىلاوملا قمعاو

 دودولا دبع نب ىسح ut دمحم ذفناف هتاهج ىف لاخلا تعبو هروغث دسو

 ةساملهم ىلع ىاتكلا لصي نب ديه Jar الدات ىلا قيتك بنج ىف
Foiةعاطلا .]وضتقاو هبجول  lle,هملا  Daدبع هنيأ روصنملا لفقاف  

 ماقتساو هطبضف é برغملا de دقعو نمناهتو عست ةنس .نم ىداجج ىن كلملا

 ىلو À ىبحي هيخا نبا هللا ديبعب هقنس نم ناضمر ىف he رث هريبدت ىلع

 à Le لايقل a | قا هيلع
 ss نيل امور نزعل نمل داماو نرنسملا: كلف نإ ىلا يمهلا رعلا
 هنأ ىريز ربخ قم os ol Ji برغملاب هيبا ,À ىلا طسوالا برغملاب

 ةوارغم نم ءارصعلاب هيلا عقجاو هاي كلملا دبع ةهزهو هتكن نم لقتسا امل

 كلهم دنع روصململا نب سيدا ىلع Ra, delyso بارطضأ هغلبو

 us das نصف ىريز نب نسكام عم هتموع هيلع a dl ههبا
 110172 Hg cpl pas do همه نيغمي dolque كاعا: ىلا
 رم Us هل Lg ob نم سيدأب جرخو نمكلب نب تفوطي اهب رصاحو

 هبرحب لغشف ةيقيرفا ىلا هفلاخو oups نب لوفلف هيلع عفتما ةنبطب

 ىلع SSL نب روصنلا هالو Lil GE نورزخ نب دمعس وبأ ناك دقو
 ىف نيكلب. نب داج عفدو سيداإب هيلا راس ضقتنا املف هريكذت اك ةنبط

 1 نايم يدرب Lucl ةملطع يدر ىزبزا dune ىلا ,ةجاهنيمر كاسم
 انولا مح تساو مركسعم ىلع s» ىوتحاو ةجابنص ىلع ةربدنا ASS ترهأت

Feسنتو فلو. ناسملتو ترهات ةنيدم ةيقو»  dut,اهيف ةوعدلا ماقأو  
 ىلا ةجابنص راثأ عمتا رث هدعب نم روصنملا هبجاحلا ماشف ديولل اهلك

 هعم نيون ىريز. نب ob هملا نماتتساو ايملع خانات pate sac ريما
 ىلا LAS لاس ام هنم هاطعات سيدانبل نيعزانملا هتيب لهأ رباكا نم



 عب

 ديعأ نا .ةماقتسالاو نهرلا هسفن ىلع هطرتشيو هيضرتتسي كلذب روصفملا

 ةنس ,loss Las ssl لالخ dust ob مودق ىف ىنذاتسيو ةيالولا 4

 هفوسف ههدقب ربكذت هلسر ذفناو كلذ لغم راهبلا وبأ اههوخ bus نمعست
 راصح ىنم هناكم وهو ةيطع .نب cs لمعاو LS نم قبس امل روصغمل

et ilهفرصنم ىف كلهو ابنع  Liuرزخ لا عقجاو نمعستو ىدحا  

 رصقاأو Pal Less هوعيابف ىريز LP زعملا هنبأ ىلع هدعب نم ةوأرغم ةفاكو

 sos ةيرماعلا ةوعدلاب قلقعاو روصنلل ىدخسا رث ةيحابخص de ىلع

 رتقظللا بالكل بخ (a age sal cé كلذ لالخ ووضقللا ,elle دنع ك1
 ةنيهر رصخعم هدلو نوكي نأ ىلعو Adi deg لام ىلع هلع ىلا هديعي نأ

 نب ىلع دمحم انا هريزو هب ذفنأو هدبع هل بتكو كلذ ىلا هباجاف ةبطرقب

 بجاد نم دمحم انديس ىلع هللا ىلم يحرلا all dll مسب ,dx دج

 هللا لاطا .نمنموملا et al ديوملا plis ةفيلده plat ds فيس رفظملا

 ةفاكو CB قنيدم ةفاك ىلآ رماع ثا ىنب روصخأملا نب كلملا دبع هءاقب

 مكنايدأو مكسفنأ ملسو Sa هللا dc دعب اما هللا عدس برغملا لها

 ديدشلا شطبلا ىذ hill بلقمو بونذلا رافغو بوهغلا مالع هلل دمحلاف

 كلملا d لب ههكحل بقعم الو هرمال دار ال = LL لاعفلا ديعملا ئدبملا

 هل لوقي Le ارمأ ىضق اذأو نمعتسن هأيإو ديعن هايارشلاو رمخل ,ons رمالاو
 ىلعو نيبيطلا هلا des نيلسيملا ديس دمحم ىلع هللا de نوكيف نك

 نب ىريز نب زعملا نإو نمعمجا مكيلع مالسلاو نيلسرملاو نييبنلا عيم
 اهيلا هقعفد تانه نم الضنتم هبتكو هلسر انيدل عبات هللا همركا ةيطع

el);نم اهتطخ تاس نم |رفغتسمو  dusبذذلا احم ةبوتلاو نانسح  
 امش .اوهركت نأ ىسعو ay ءىشب dl نذا اذإو بتغلا نم ذفنم رافغتسالاو

 داقتعاو ةداجل مورلو ةعاطلا راعشتسا هسفن نم دعو دقو ريخ هيف مكلو



 مم

 ot هيلا :انذهعو مكلبق ام .ةانيلوف ةنومل ,din ةنوعملا نسحو ةماقتسالا

 لبقي oh مكلبس رهحي ol مكنع pl ماكحا عفري نأو مكيف لدعلاب لهي

 اندنشاو als ds A دودح ىف الا Sans os زوامتيو aus نم

 منج نب ىلع دمحم ابا ريزولا انهجو دقو اديبش All قكو كلذب .هيلع هللا

de =دبعلا نكويو.:ةقاتيم ذخايل انلاخر هودجوو انتاقث نم وهو هللا  

 مكلاوحالو نونتعم مكرماب نحن هيف مككارشاب هانرمإو كلذب هيلع. هيف
 ىذالا نم est مكيف ىفتري الو ىندالل ىلعالا ىلع ىفقي ناو نوعلاطم
 ادوودشم هماكحا هللا دبع ونبأ ىضاقلا ضقيلو ههلا اونكساو كلذب اوققف

 كلذلف مال ةممل هللا ىن هذخات الو انناطلسب هناطلس ادوقعم انب هرهظ

 ال نالكتلا هيلعو نيعتسملا هللاو sols ذا dus انلماو هانملو ذأ هب انبط

 ىذ ىف بتك هتكربو هللا ةمحرو اليزج ابيط امالس انم اوغلبت وه الآ هللا

eu LL et, dus run sd.ادد  
jalalهعيالربا هملا . de5, ادلع« ام برغل  saihdse Let, JB duthe 

ageىف اهب  A,ركذن اهسح لوغلف نب نورزخ نب نيدوناول برغملا ىلع  
 باتو sis مذ رفظملا age هلصو املف هذه زعملا ةيالو ىف لخدت ملف دعب

 هقيالو لزت مو ابجاره ابجو برغملا روك aug ىف هلاع تبو .هطاشن هيلا

 ,pe لتخاو ul ةعامجل رمأ قرمفا الو ةمظتنم ةاياعر ,dell ةعستم

Le, dslكلملا  Lessىلع بلغتلا ىف ايار زعمل ثدحهسا قئاوط  Le 

 ةنس هيلا agi كلذل عجاف نورزخ نب نيدوناو ىنب ىديا .نم ابعازعناو

 نم لف ىف ساف ىلا عجرو هومزهف pese ىن هملا اوزرسبو ةيامعيراو عبس
HE, desةرشع عبس ةنس كله ىأ ىلآ هرصأ نم بارطضالا ىلع  dy 

 نئيخروملا ضعب معزي اكس يلو ةيطع نب pal نب ةماه هع .نبا هدعب
 ىلع اذه ةماه ىلؤتساف طلغلا اذه بجوا ءامسالا ىن قافتا وه انو هنبا هنا



 ع4

Jul, Aleءاربمألا هدصقو هكلم  all,ءارعشلا هحدمو دوفولا هباتناو  

 عبرأ ةنس ىف ىنرفيلا de نب ىريز نب ممن لامكلا وبا رمالا هعزان 5

Coreنب ودي ىنب نم  desىلع نيبلغتملا  absساف ىلا ىحزو الس  

 عوج ىف ةماج dl زربو Gb نم ميلا ىاضنا نمو نرفي ىنب لئابق ىف
 كلهو ةماج Leo نع تلجأ ةديدش برح Ris els ميلا نمو ةوارغم

 ot لخد الو برغملا Jlel, Gb ىلع نرفي وغيو pé ىلوتساو مأ ةوارغم نم
 نم دشتحاف ةدجوب  ةماج قحلو ممتيحن مطصأو ممامرخ [بسو دوري حابتسأ

 Liu اهلخدف ىلا ساف ىحزو ,Lo ةيولم ءانكنأ نم ةوارغم لئابق نم كلانه

 ناطلس ىف ةماج ماقأو الس نم هترامأ sr ىلأ pê زمكتو (En عست

 Le ىنبا'دئاقلا ةعلقلا بحاص ةياعبراو نيثالث ةنس هيلا" فحزو برغملا

 ىن هءاطع lil ثنو هيرسح Less ةماج هيلا جرخو ةجابنص EF ىف

dslذالو هناقل نع رصقاف ةماج ميحاص ىلع مدسفتساو  dieمسلاب  

 ىنيثالثو ىدحا du كلهو Gb ىلا وف عجرو هنع HI حج ف ةعاطلاو

 J+ sb ناف de ئلوعساف قاطعلا.ابآ ss ناتود Lol هدعب نم وف

 هعم هل تناكف زعملا نب رصنعم هع نبأ داهخ opel لوال هيلا حرخو هبا

 ةنيدم 8h جاوضلا ىلع سانود بلغف se عومج ترغكو ,els بورح
sl glass de Ven GA dus de bis Goes Qtداج عطقو  

 نيثالثو سمح ةنس اهل ارضاخ كله Ji ىنييو رقلا ةودع نع sl» ةيرج
sv telسانود :ةلود  Shell 2, dl saut,ىف لفتحاو هدلبب  

 GS تم اهيل Leeds . نلت ,hf sis هاه طع حال لاا
 sal ةنس سانود كلفو اهيملا عئاضبلاب NEA Jess اهنازع رجتساف

camesهعزان» سلدقالا ةودعب كزنو حوتفلا هنبا هدعب نم ىلوف  M 
quرغما  au Lessتاك اهتزتناب مرما قرتإار سيوزقلا ةردعب  
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 ةودعل )1( ةبعتلا بإب .ىففي ثيح ىنيتنيدملا نمب ابلاجمو الا اهنيب برشا

 ىلا هب ىسموهو ىنييسلدنإلا ةودع بإب حوتفلا دهشو دهعلا y نميورقلا

List, Mىلا هب يسم اضيا وهو ةسيهلل بإب ةسيبع  SMهنيع تفذح اهناو  

 هيخا ةسيدكب حوتفلا ردغ نأ ىلا كلذ ىلع اوماقاو ملامعتسا ىف نارودلا ةرمكل

 رما نم ههد ام كلذ رثأ برغملا مدو.هلتقو هب مفظف ىنيسهو تالث ةنس

 y ob نع .جرفاف ملاوحا ةبغم es) ses ةنوتمل نم نيطبارملا

 ىلع نيسجو عبرا ةنس برغملا ىلا se نب دمحم نب ob ةعلقلا بحاص

flساف لخدو هورغ ىف  elةعاطلا ىلع انهر مفارشأو مرباكا نم  
Ji,روصنم نب داج نب رصنعم موتفلا دعب برغملا ىلع ىلوو هتعلق ىلا  

 gén سج ةنس ةروبسشملا هعقاولا هيلع مل تناكو ةنوتمل فرك لغسشو

Lune, Gé,هلماع اهيلع ىنلخو ساف نوطبارم لاو ىمهفشات نب قسوي كلمو  ee 

 'ةنوقمل نم هعم نمو لماعلا لتقو اهكلمو ساف ىلارصنعم tale ةراغ ىلا لمعرأو

Jrبحاص ىانزكلا قسوي نب ىدهم ىلا قحز 4 بلصلاو قرحلاب مب  
Lineهسارب تعبو همزهف نيطباملا ةوعد ىف لخد ناك 55 ةسادكبه:  

 نهفات. نب ىسوي ىلا ad خلبو Lu بجاص el طاوغرملا ىنوكس ىلا

 اهنع قئفارملا اوعطقو Lau, Lost ساف Led نيطبارمل ركاسم حرسف

 تناكف .نمتحارلا ىدحال رصنعم 522 dl مسمو راصملل Lol دتشإ ىتح

 نم ob لما als gare ةنس ميلا كلذ ,LMI 3 out هيلع.ةريدلا
 ءالغو دبجو dix راصح مليا dal airs Lt En هدعب

 DAS ةنس تناك اذا ىتح ةراغ دالب فب منع نمفشات نب قسوي لغنشو

 pie Veil, 5 LU اموتناخ ob ىلا دمع lé قف نم غرفو نمتسو
 ةتانز لئابقو ةسانكمو نرغي Se ةوارغم .نم el ةثالث ءاهز اهب لدققو

(1) Le ms. B porte dal 



 ها

 oi نب نسوي els ناسملت ىلا مهم لمققلا نم Lé نم صلخو تاعاج
reىتلا راوسالا  lsةلصاف  crاهريصو ىنيتودعلا  leاهيلع رادو  

 هلل ءاقبلاو ساف نم ةوارغم sel ضرقناو ادحاو اروس

 pes مكلم ةيلواو ةزارغم نم

 LA ىنب ىنامعاو ةوارغم ءارمأ A نب لوفلف نب نور رفح ناك

«se برغملا ىلأ أو مح طسفالا برغملا ىلع ةجابنصو ىريز ند نيكلب ميلغ à 

 روصنملا ناكو هانركذ اك ةهئاو ملا ةوعدلاب نونيدي ررخ ونب OS ةيولم ءارو
 ةودعلا لاوحا نم هتبابح JN Les دق ديوملا ةلودب ٌماقلا رماع ىبا با

 اهءارو اظن ,ais ركسعلا فاعلا دارعلا gs اةلردنا[كاجردر ds لس
 دادسو هزوك طببض ىف لوعو ةسانكمو نرفي es .ةوارغم نم ةتانز ءارمأ ىلا

 تايرقتلا هوجوب هيلا اوفلذزاف ناسحالا ميف ضافاو ءاطعلاب pages, Ale هروغت

 ةسادج (Je Ge اذه Jul نب on cb لداصولا بابساو

last or jai Leeقرتتا,رارحم/ ل  Leكيفك دو رتصتتلا وخلا  paye 
 نم رصتنملا بوف خفلا ني دمحم هلل ركاشلا مرممإب هرفظو برغللا ىلا
 DAS ةنس دمحم وبا sal هببثو م اركلهتو dalle ىلع هدعب مباقعا

 راردم ىنب كلم اهب eh, due رسما ماقر هلتقف ةيامئالثو سيسر
 عمق د للا TE Le لوفلف نب نور مخ ههلا ىحزف AI زقعملا بقلتو

 ابو ةساجم de ىلع ىلوتساو نوررخ همزهف زمعملا هيلا ز بو. ةوارغم



ot 

 تناكف ماشه ديوال اهب ةوعدلا 4, رهدلا رخآ re حراوخلو راردم لآ ةلود

 رثالا بستو هتدس بابب بصنف زتعملا سار il, leo ىلا خفلاب بعكو

Lesدانم نب ىريز فحز ناك 4 نيدوناو هنبا هدعب نم ةسادجت رمأ  () 
 كلمو ةتبس ىلا هفاما dl; sh نيتسو عست ةنس cel برغملا ىلا

 داهجب Jess Lis جرفأ مم ةقبس رصاحو dus ىم Lake dos برغملا لاعا

 اهلخد il, Lie els ىلع راغأ نوررخ ىنب نيدوناو نأ هغلبو ةطاوغرب
 ثالث ةقس اهيلا لحرف ةريهذلاو لاملا نم هعم ناك امو هاماع ah ةونع

 d'y نب نيدونأو عجرو هقيرط ىن كلهف lee لصفو (2 نمعستو

 À هللا دبع نب ةيطع نب ىريز بلغت ىناك كلذ el قو ةسالحم

 ىتب اهيلع بلغف ,salé نامت du soul ىلا ركاسعلا ىن كلملا دبع

laناكو  Lessىلع دقع  dusنم ميلا عزافلا ىنانككملا لضي ىب دّيمحل  

 ماقاو اهكلمف نوررخ ونب اهنعرف نمح dalle ىلع هل دقعف ةعيشلا ءايلوا

Lessداعأو ةودعلا ىلا كلملا دبع لفق الو ةوعدلا  Letسافب هلنع ىلا  

 بحاص sy نب نيدوناو منم ناك ررخ ىنب هوجو نم ريثك هيلا نماتسا
Lib Leةسامل#ب هلع ىلآ نيدوناو عجر 3 منماف ديعس نب لوفلف هع  

Xe, is "كام (LE ati نب لوفلفو نيدونأو el نماضت نأ دعب 

(4) Je cons êls leçon des mss., mais je pense qu'il faut lire ici ى sr CL? ىنيكحلب ET 

(2) Je lis ici ىنمعبسو 



op 

 لك هيلا كلذ نالمكي قردلاو ليدل :نم  Libel, duاهانبا , Loاههل دقعف

  &bىنمعست ةنس لوا ذنم ةسامدل<# كلهم كلذ دعب نيدوناو لدقتساو كلذب
 اهقم  Lesةرعدلل  sbدهعب برغملا ةيالو ىلا ىريز ىب زعملا عجرو

Like رما Las هيلع ىنغتساو Gant, ترس dau رماع يبا نب رفظملا 

bdd et ناكو ةبطرتقب ةفالخل كلس رغتنا الو اهب نيدوفأو ناكمل 

  aaلابعلا ةالوو روغتلاو راصمالا ءارما  Leىن  pasنيدوناو دبتسا
 لاعاب اذه  dalleىلع بلغتو  Reنب زعملا ضهنو .هملا هفاضتساو ةعرد

 بحاص ىريز  LEعيش ةغس  letمرر ةوارغم نم معوجج
Les, كلذ als همزهو هعوجج ىف هيلا زربف نيدونأو دي نم لاعالا هذه 

 زعملا رمأ بارطضأ ىف  dtكله نأ , jetaىلبوقساو نيدوناو كلم  deىو مغص

 كلم رث هتيب لها نم اهيلع ىلوو ةيولم روصق عج ىلعو ساف لاعا نم

  opel desىلع قفأ مو نيدونأو نب دوعسم. هنبا هدعب نم  gbكاهمو هتيالو
 ىنب هللا دبع ربظ الو همبا  auةفوسمو ةنوتمل نم نوطبارملا هملا عقجاو

de اوراغاف نيعبراو سه ةنس ةعرد ونخب Pl xl, ىنيقلملا رماسو 

 نيدؤناو نب دوعسمل ىهح ىف كلانه تناك لبا  eleوهو اهل  Labsضهنف

 ةنوتمل رابخأ ىف هانركذ اك لمقو نيدونأو نب دوعسم"م زهذاف اوفقاوتو متعفادمل 3

 اهولخدف لبقملا ماعلا نم ةساملج ىلاورغلا اوداعا , eiلف نم اهب ناك
 كلذ دعب نم اوعبتت ل ةوارغم  Jetاومكقاو ةدماصملا لابجو سوس دالبو برغملا

Li نيدونأو دالوا. نم اهب .نأك نم اولققو نمسجو سمح ةنس ىورفدم 

 ' ةوارغم  àةيولم نوصح اوققا  Luتالث  gateىنب رمأ ضرقنأو

 هدحو هلل ءاقبلاو نكي .lt ناك ىنيدونأو



Alكولم نع  HUEنم  CDS «seلها نب لوفلف  

 رق نيكلب ماما ىعقالا all ىلا اوزمحت دق مكولم ررخ ونبو ةرارغم ناك
frsىتح ةتيس ةحاسب مرخاو روهشملا هفحز ىف ىمتسو حست ةنس  

 نب pis pol ملاوحال افراشم ةريزهلل ىلا مءاجو روصنملا ىلا ae اوقعب

 عجرو نمكلب ىلع اوعنتماف ةتانزو ربربلا she نم هعم نأك نمو ىبحي
 عجرو نيعبسو GAS dau هفرصنم ىف كلهو برغملا لاعأ ىرقتف منع

 نب نسح ريزولا روصنملا ثعيو die .مناكم ىلا نرفي ىنبو ةوارغم ءاهحأ.

 ىرميزو التاقم صتخاو نمعبسو تس dés مدقو برغملا ىلع الماع دودولا دبع
 لها نم اهءارظن قحلو ةمركتلا ديزم رزه ىب هللا دبع نب ةيطع ىبا

Lacsةجاهنص ىلا رزخ نب لوفلف نب نورزخ نب دهعس عزنف كلذ نم ةريغلا  
Liuنع افرخم نيعبسو عبس  dellرمشاب نمكلب نب روصنملا ىناوو ةيومالا  

 sl كرت ىف علبتساو ةهاسملاو لوبقلاب هاقلتف هتاوزغ ىدحأ نم هفريصنم

 اماكحا هتانب ىدحا ىلع ديعس نب ورو هنبال دقعو ةنبط لع ىلع هل دقعو

alle)لمار, دبقمل كرف  dsيل يمت يمل هان ةطراماا اواكع  

ail dalيدحا ةنس  aléحرخو  CIهقمركت ىف لفتحاو  ds, 
tes)ىارريعلاب هيلا , lsهتدينل  at,دبا  de See Jus 

 .نم الج نيمثالث هغوسو dix هيلا فزو هيلع علخو همبأ لع ىلع هل دقعف

JUنيثالثو  lle Leجورسب بكمارم هيلا برقو  titeةرشع هاطعأو  

 Qt ةنس نمكلب نب روصنملا كلهو هلع ىلا ىرصناو ةبهذم دونبلا نم



 نب es ضقتنا الو ةنبطب هلع ىلع لوفلغل دقعف سيداب dl ىلوو نمناو
 امركاسعلا 5 رفظملا (à à هيلا حرسو رماع al ut روصنملا ىلع ةيطع

 طسوالا برغملا ىلع جاع رث رفقلان ىريز قحلو برغملا لاعا ىلع هبلغف هانلق

 هيلا ىنحزو نمكلب نب ei ess ترهمت رصاحو ةجاهنص روغث لزانو
 ىبا نب دمحم هعمو ةناكلت نم ركاسعلا ىن ريشا نم SL نب داج

 تفوطيل ادهم hall نم ةجابنص ركاسع ىف dix سيداب دّداق برعلا

 ةيطع نا ىرتز ,(Rai هعم نوكي نأ < وهو نمكلب نب دام dl زعوأو

 ةجاهنص تركفتو ةنتف [dass تمرطضاو مركسعم ىلع ىوتساو ماعوجج ضفف
olياك  ls we leeىف ةداقرو. نم روصنملا نب سيدإب جرخو ةتانز  

 نورؤخ Lt ديعس ىب . il ' مدقتسأ ةنبطب رم الو برغملا ىل ركاسعلا

 دهعلا ديدجت لاسو لوصولا نع رذتعإو بارتساف هبرح ىلع هب ربظنسيل

 ةوارغم نم هعم كاتي كو هتبارتسا تدتشا رث ىعساف ناطلسلا مدقم ىلأ

 ىف: تاعف dub ىلا لوفلق عجر سيدإب دعبأ ألو اهوكرتو ةغمط ىع اولحتراف

 رمشأ ىلا سيدإب ,ul ةياغإب رصاح رف كلذك سجت ىن لعف رث اهيحاون

 ترهأت ىلع ds ىنأ دعب سيدإب =( برغملا | e> ىلا ةيطع نب .(Sp شو

 نديم tag و رح ls dau ىلا Ah RL نب بضم هير ١
 هركسعم نم مب قحلو ىريز نحآ راهبلا وبا Gé gate pe كازو

 ديعس نب لوفلف ىلاوه Jess نمكلب نب داجح هع مرثأ ىف سيدإب تعبو

 POSE لمقو ممزهو ةياغإب رصاحم وهو هيلا هركاسع حرس ناك ol دعب

Jess llجرفاف سيدإب لوصو. هغلب رق  ieهعبتاو  ouestةنجامرم ىلا  

 Aa base 4 ft pol ut ile ur hall عصا تقرت
 سيداب بقكو همف Le نوطمقلا كرتو. شافحل لمج 4 مزهناو هنع اوفشكناو

al glذيخأ ياجيالا ناك 5 ناو 45  all] frsريتك رفو  Reيلا  



 هد

 ديعس نب لوفلف نم نوعقوتي lle امل بوردلا لع.ىن اوعرشو ةيدبملا
LPS sasعست ةنس رخآ ةعقاولا تناكو ةجابنص شومج مزشو لديعو  

 عم beñal ىريز MI نأ هغلب à ناو ممقلا ىلا. سيدإب قرصناأو نيمنامتو

 نم سيدإب جرش Las es Luz أولو هودقاعو ديعس .نب لوفلف

a)قحلو اوقرتفاف ميلا ناو  Lanنسحام المخ ام ةيطع نب ىريعب  

ulلوفلف عم :اماقأ اهناف نسحم  Jessىذخا ةنس هرثأ ىف سيدإب  

AG parus,ةركسب ىلا  Lisلامزلا ىلا لوفلف  ASةميطع 4 ىمسيز  

Lieريشأل  Liئريز نب زاهبلا وبا هنع :عجرو اهتغ جرفاف ةنتفلا ةذه  
 وبي اوم. كا nas us” nor ىو رمعتلا ىلا 26e Jus ons ىل
 = ام ىلع سلبارط كلمو ,Gb نم :كلانه نم هيلا عقجاف سابارظو

 ليخر دعب اهيلع لماعلا نأكو pee Jlel نم تناك سلبارط نأ كلو
 ىنمكلب بغر دعم كله ا ىاتكلا ىلخي .ىب هللا دبع ةرهاقلا ىلا دعم

 راكب نب تلوصمت اهيلع كوو اهب هفعساف هلع ىلا اهتفاضأ زيرعلا راؤن نم

urأخل  dus 4eنم انهما  pps boue Lb pb Aةيفس  
usb ph “Aلاوحالا هل نركنتف  age leىلا تغبو  pres plبغري  

NIىف  fie ob Sesناوجرب ناكو سلباط لع هنغم  small 

 نع هدعباف اهنم ىبلقصلا سناب ناكمم صغي ناكو ةلودلا ىلع ادبتسم
SNJ 3 24امل رث ةقرب  elsتلوصمت ةبغر  aléراتشا سلبارط  

obاهملا ناي تعبت  anاهلبع ىلا نيوبنلإب هرماو اهيلع مكان هل  
 حرسف سيداب ىلا pt غلبو pes he Gé نمعست ةنس اهبلصوف
 سبناي .ةيلا css اهنع هدصيل ركاسعلا ق بيبح نب pire نكاتقلا

 عفتماف سلبازرطب هداوق نم:ىلع نب حوتف قحلو لاتقو ةهرهلا هيلغ تناكف

 dues ذا اهل Ile وه افهبو ةدم اهيلع ,Pl بيبح ىب رفعج هلزانو اهب



cheلوفلف نأ ركذي سباق لماع رماع نب نسوي  (yىلع لزن ديعس  

 لبق Dual ىلا .ىلبلا نغ pass Jess UbL ملا اهساقا 4, يلدا

 ىنيممعم Se dll, jus JU تقاضو Gil لونف لوغفلف ءاجو

 دصقو سباق ىلا اوف صناو Ras Lise لوفلف LES سباق ىنيدصاقو ةرجانملا ىلع

 اهترامأ نع ىلع نب حوتف هل لزنو اهلها هاقلتف سلبارط ةنيدم لوفلف ..

 ىلا هتعاطب تعبو نمعستو ىدحا ةنس كلذو Se نم اهنطواو اهكلمف
 سلبارط لاعا ىلع هل ci نود up لع قل USE مكانا حرشف =

 de نب .حوتفو ديعس نب لوفلف هعم ليحتراو سلبارط ىلا لصوف :سباقو
 | .اوعجرو ةدم اهو .صخ سباق راصح ىلا ةتانز ركاسع 5 0 ناناهفغ .نبا

 سلبارط Je لوفلف .ديتساو رصصم dde نب. ىبحي عجر رق سلبارط ىلأ
AL,ةنتفلا  diرصم رص نم سيو سيداب نمبو  asهقعاطب  

diددملاو ّيرصلا ىف هلسر هيلع دفواو ةبطرقب رابجل دبع نب دمحم ىدبملا  

 dal ىلع ةتانز تعقجاو ةياجنزا ةنس هيلا معوجر لبق. dois كلسو

 ةتانز نم هعم نمو ورو لفجإاو سلبارط ىلا سيدإب comp dans نب وزو
Lxقحلو  ousناك نم  Leنم  slىلا ىدامتو هقيرط ىف هوقلف  

lacs ulديعس نب ورو هملا تعبو لوفلف رصق لؤنو  Jusنامالا  
 ,Al pas مدقتساف هعئافص: نم نسح نب es هيلا تعبف هموقلو هل

 ,pale La ةيليطسق ىلع نونك نب معنلاو ةوازفن ىلع ورو des ملصوف

 st "لاو يقام ىلا ste سير وا
dlىلوو ناورمقلا  deمعنلاو ةوازفغب ورو لزنو نسح نب دمحم سلبازط  

 رمديأ dus قسحلو ةياعبراو ىدحا ةنس ورو ضقتنا رم ةيليطسقب
ailesىلع  QUقاضتسإب  pullعجرو هلسع ىلا ةرارفن نوتك نب  

 )1( Le msBporte نايايفع
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anنب  Se aeاهيشلا  ol EM fesمداقو  teناو معلا  

 ةيلجم ىنب dos ةوازغن dual Je os, ess هلبقتف ةيامعنبراو arts ةنس
 ديعس نب ورو .ىحزو ةتانزل اهلك ءاملا ندم تراضو dass de dos نم

 اوفقاوتف us ىب دمحم ابلماع هيلا زربو. سلبارط ىلا ةبتانز نم هعم نهف
 رث هموق نم JS كلهو ورو Les مزهنا ةديدش برح منيب ترادو
 ei dl das نور مخح ىلا us كتعبف Lol ىلع قيضو اهراصح عجار

elfe oil salدع  desde Leا  
 نوررخ باتا قحلو اوقفتا رف سلبارطو سباق .نمب ام ةربصب اوفقاوتو

abهلع ىلا نورمخ عجرو ورو  dal,ناطلسلا  dollناش ىف  tal 
 [cd dl EL حرسو CH el بارتساف ةوازفن نم همدقتساف وزو

 ,bad ةتانز ,Le معنلا هعبتاو هلع نع لفجاف ركاسعلا ىف دها ىبا

baseديعس نيوروب  dauاومصنو فالس ىلع اورهاظتو عبرا  de cd 
 das were ناك ىم lat .قيتعفا is فاسق, هصشاو سلبارط ةنيدم

Gbهيخا نع اعزان ديعس ىنب.لتاقم لوصو قفتاو  LOL gsنم  
 هبلغ انو.داج هع برحب ناطلسلا لغشو اعيج fes ls هناوخاو هئانبأ

bai A ciel, es,ورو هيلا تعب  dxell,ورو كلبم ناك رث  

Luهموق .مدقنأو ةياعبرإو سه  deةفيلخ هنبأ  dal,نب نورمخ  

 ape ىف سلبازط لماع que نب دمحم سدو RU تفلتخاو ديعس
 ىلع هبلغف end نور رح هع زجانو dis ىلا ةتانز Le Le 5 منيب

 ناطلتسلا ىلا هتفاطب تعبو همبا زسماب Res ماقو ةتانز طبضو نوطمقلا
 يك pates تيدا كلم كف ةيلنيعتم. ةجلعلا bu ue هناكيج سيدا

Liuبرضني ورو.نب دا هوخا ناكو هملع ورو نب ةفيلخ ضقتناو تس  
deسباقو سلبارط لاعا  Joe,يلا ببنلاو ةراغلا اهيلع  duتالق  
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 ,LS ناطلسلا de bib بحاص نسح نب هللا دبع ضقتناف ةرشع

 Xe مدقتسا LAN, JA سيداب نب زعملا نا كلذ ببس LS سليارط قف

ulىلقساف سلبارط نم نسح  ol ileهللا دبع  ptمدقو نسح  
 aie هلاح تنكهتو Lens als de رماقاو هتكلمم ريبدت هملا ىضوفو زعملا ىلع
 اك ضقتناف هيخأ ىلا sad غلسو dus, AK هيف ةياعسلا نيقكو ناطلسلا

 نييجابنصلا اولتقو سلبارط ةنيدم نم هموقو ورو نب ةفيلخ ىكماو هانلق
 هلاومأ ىفصتساو die هجرخاو هللا دبع رصقب ةفيلخ لزنو ميلع اولوتساو

 بطاخو lbs نوررخ ct هوقو وزو نب ةفملخ كلم لصتاو همرحو
didرهاظلا ةرهاقلاب  Liu = déنامضو ةعاطلاب ةرشع عبس  Jul 

 ds ىف مظتنأو كلذ ىلا هباجاف QE de هدبع بطخيو قافرلا حيمشتو

al,اداج هاخا ةمسلا هذه ىف  deابيلع هافاكو ابلبقتف ةيدبب زعملا  

 زعملا ol هريغو Le نبأ لقنو مرابخا نم قيقرلا نبا تدح ام رخآ اذه

 هومزهو هيل أوز يف سلبارط ,etes Gb ىلا ةياعبراو نمئالث phel ىحز

 اهيلع اونمو Quest تنب ولعلا ما هنتخأ اومسو داهح ىنب هللا :دبع اولعقو

 هل تجتا رث هومزهف ab ميلا ىفحز 4 Last ىلا اهوقلطاو ee دعب

 كلذ ىلع مرما ماقتساف ةندابملاب هوقتاو :هناطلسل اونعذاو مبلغف .ميلع ةركلا

 reel ةتانز sk ىلع ورو نب. ةفيلخ هبلغ أمل ديعس نب on ناكو

 sl, on نب رصتنملا منم ناكو Le هونب ,Las ةفالخل رادب اهيف ماقأف
 مولجاو كرتلا ميلغو رصمب ,dll كرقلا نيب ةنتفلا تعقو الو ديعس

ieىف اماقو سلبارطب ديعسو رصقنملا قحل  alsديعس ىلو 3  el 

 es وبا JE نيرو حست ةنس كله ىا ىلا اهلاو اهب de مو سليارط
liنب دمعس ةبغز تلتق الو سلبارط ركذ دنع هتلحر ىف  one 

Liuمدقو نيرشعو عستق  onىلا هموقب نوطيقلا نم ةفيلخ نب  
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 نب نسحل وبا ءاهقفلا نم ذنموي اهب ىروشلا سيءر هنكماف اهتيالو
 اهدعب نيثالث ةنس ىلا نورمخ اهب phil هل عيابو ضدارفلا ملعب روهشملا )0 رغملا

 رفف ةتاتز ركاسع هعمو ابنم ,JT aus ىف Se نب al مدقف

 عقوأو نور مخ نب رصتنملا ابكلمو ايفت# سلبارط نم ةفيلخ نب نور مخ

 لكشم pal اذهو AR ais ام قتنا هترامأ اهب تلصتاو هافنو alt نبا

 رصم نم Las sl ىلا اوءاج ,Le نييلالبلا برعلا نم dass نأ ةهج نم

 rss عست dau سلبارطب مدوجو ىنوكي الف AU كلت ىم ىنيعبرالا دعب

SSIمئايحأ ضعب مدقت  dlةيقيوفأ  w55 ونب ناك دقو كلذ. لبق  

 die م كلذ نأ الا نودهج ىنب ىلع نب ss» عم = مثعبو ةفرمب

 برعلا لسمو الو DS نورَوُقت ىنب, ىدسنياب :سبارط .لزق مو دحأ

 سباق تناك اهومستقاو ةيقيرفاأ لاعأ de us نب زعملا اويلغو نويلالبلا

 ىلع lu ونب ىلوتسا رق نورزخ ىنيل دلبلاو ةيغز dons ىف سلبارطو

 دلبلا لزت مو نطاوملا كلت ىع ,piles ةبغز اهيلع اوبلغو ةيحاضلا

«dlلاله لدابق نم ىدع ىنب عم نورزخ نب رصتنملا فحزو نروزخ  

 رصانلا ميلا حرخ رث ريشا ,is ةلهسملا لزن ىتح ste ىنب لاعأ ىلع ابلجم

 Abe) ee Ness ىلا bre ةعلقلا ىلا عجرو ءارصعلا ىلا همامأ اورفف

 نب سورع ىلا زعواو ةغيرو بازلا ىاوض هعطقأو di ىف رصانلا هلسارف

 ةركسب ىلا رصتنملا لس Us هب Ke نأ هديعل ةركسب سيءر ىدنس
 نم sel سلبارط ىلوو ةياعبراو care ماوعا des هلقق م سرع هلزنا

 fs لصتاو ةجابنص كلام لدخاو tal Ses م نورزخ ىنب هموق
 اهمحاونو سلبارظب لزن رق ةيامسجو نيعبرا ةنس ىلا لاعالا كلت كلم
 ابيك bé bal Las كلما inc انتم :عقياصاو :ةعا :ةيسلا ae ىف

Le ms 8 porte {|1( ( 
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 رهو  Uaglelhe JEالرطسأ ةيلقتم ةيغاط راجل اهملا ربح اهتيماح
 عقوو اهيف هتالو رارقتساو سقافصو ةيدهملا ىلع هماليتسا دعي اظراصحل

  dipl) ul AIR.اقراونالا هتاق ليئاجم نب
 جرخأو يكن  cb béدليلا ىلع ىلوو نورمخ  Messحورطم نب ىبحي

 ضرقناف ىهقلا  one se palىفبو اهنم  féeنا ىلا ةيحاضلاب ىنب نم
 ىنودخوملا جفا  dass àمب ىنيطسللا 5,55 تاكو  deنم ىراصنلا

Feel coةيقيرفأ ر يكل 5 هأنو 39  al], ue à), XI] àهلل  

 م كر 2 3 داع Las كمت

teكولم ىلعي ىب يدع  Rueلأ ند  C5 Eenلهأ  

 Les A ,ى ضعبب مالو لالا ةقيبطلا

Lesلعق .ىذلا ريخل نب دمحم نأ: هينبو رزخ :نب دمحم رابحا ىف  

 ab Nash alé el هدلو نم ناك نيكلب ةكرعم ىف هسفن
ces 4 olو هولققف  EE jeىمعقالا برغملا ىلا مالجاو كلذ دعب نم  

 as A ىاونب ةيامالثو .نيتس رماوعأ اربص منم دمحم لمق ىتح

 دعب Ab, pb ماقو ةيقيرفأ de نيكلب ةيالوو ةرضاقلا ىلا دعم لوصف

 هعو اذه ريخل نب دمحم ةزاجا تر كتو دي ند لعب اهلعو ىمع هغبأ يخل

desنب روصنملا ىلا  Qiلبق نم كلذ انركذ اطرماع  Lil pale,نب ةيطع  

aneنب هللا  Le, preلتاقم  spiصتخإو لتاقم 1 ةوارغم ةساير ىلع  

 كلهم كلذ ىنراقو هانركذ اك برغملا ىلع هالوو هترثإب ةميطعإ نب ىريز 5
laut SEنب ناهبلا عيا  ' sp)ناكف سيداب ىلع طسوالا برغغملا بحاص  

/ | 



Ceومع  

 Lang ميلغو ىزيز لقتسا رث هانمدق ام ىلعي نب وديو ىريز عم هنأش نم

 ةنبط كلمو ةجاهنص ىلا عزن دق نورزخ نب ديعس ناكو رمشاو ةلايسملا

 م لوفلف ضقتنأو هدعب ىم لوفلف هنبأ ىلعو هيلع Las ol ةتانز عمجأو

 روصنم ا هنبأ مَن سيدأب لغشو رمهشأو هايس هدا ىرميز (Le دفع سيداب

 كناكف ne نب داج du Less هموقو Ji بركب Lu برغم أ ىع

disكلهو لاجم بورح ةتانز نمبو  spهنبأ زعملا لقتساو ةيطع نب  

 نب de Ji لبق نم هلك كلذ انركذ اك ةدجو ةنيدم طتخاو اههلا امو

 3 اهيحاوض راسو LSLe ىققبو d ةكماخل LS ناسملد LAN ديك

«à daisداعب داج كلم  sobreدالبب  «de delgreلا  aلغشو  

 ناسملتب كلذ لالخ des ىنب كلم قسوتساف سيداب so) بركب هوغب

 ىنب Jet ىلا اوطخت رث اهلاعا رئاس اومستقاو اهيلع هموقو زعملا اوبلغو

 ارصلققساو pole ىلا اوعجرف ىاوضلا ىلع موبلغو ةعلقلاب عر جاف داه

 رج ناسلت sl al ىلعي Ce نمبو Fra ننياكف هلاعأ نم ريتكلا

 y ةفيلخ نب )1( ىدعس وبأ ورجل دساقو هربزو Hs ىلعي دلو ىم

 دبشتكيو ةبغزو a برع ناقل obus نمركاسعلاب جرخي أف اريثك ناكف

 So los ىنبو () ةوارغم لغم طسوالا برغملا لهأ ةتانز ىنم Fall نم

)1( Ici 16و mss., BetF portent Mau .ل (2) Ici dans le ms F on lit de plus opte ىببو 
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 وبا nl اذه FAI كلت ضعب ىف كلهو نيرم ىنبو نمجوتو داولا دبع

 دعب cel برغملا لاعا نوطبارملا.كملم 3 ةياعبراو نيس ماوعا ىدعس

 ىنيفشات نب قسوج حرسو ناسملت ىتخب نب سابعلا dl ةيالوو RE كلهم

 نمو ةوأرغم ىم ناسللتب ىقب نم osé ةنوتمل ركاشع ىف ىلدزم هدماق

 نب des رفظو (Lu برغملا خودف fab ىريز ىنب لف نم مب قحل

 3 بعلا ىلإ ,Lei US Au مسرد ميسنادا حس سا
Gaني قسري  ilنيمعبسو تالث ةنس نيطبارملا مم احح  

 سابعلا لققو ةوارغم نم اهب ناك سو de ىنب ,pad ناسملت 0

 شيرشناو لبج كلمو سنتو che Sul ف ىلعي ىنب نم اهريما ىتخي نبا
cotesىلا  SIAلزناو طسوالا برغملا نم ةوارغم رثأ احم دقو اعجار افكنأو  

 ةنيدم طتخاو oué Ali نم ركسع ىف üsull رعنيت نب دمحم

 تراص ىتلا ىفو ربيربلا ناسلب )1 ke pol وهو هركسعم ناكم تراركات

 ,ul اذهإو ادلب sale عكست ىلا Léna) GLS مم
 on هلل LU نكي ل ناك بردا سس 5

has نم تاما +, di 

 plis ىريز ىب ةلود رخآ تاغاب ءارمأ اوناك منا الا ءالوه ءامسأ ىلع ىنقا +

«esىف الداتو . السب 34( ىلعي  beةطاوغ بو ةدمماضملا  bars 

 تنب بنيز هتارمأ تناكو ةياعبراو نيسمخل cé ىف مرخأ ىلع نب فسوي
aleبدع انو ةسايرلاو لامجلاب تاروهسشمملا ماعملا ءاسن ىدحا نم ةيوازفنلا  

Le ms B porte k | et le ms C 4k&|1( ( 



 : 4ع

 دمح ىلع لزفو الدات ىلا اذه طوقل رف نهعبراو عبسمت ةنس تاغا ىلع نوطبارملا

 sol ةنس sb نوطبارملا خف نأ ىلا اهلاعاو الس بحاص ill ميت نبأ

 ga طوقل رممالا ناكف ىن pi ونب محلا قساو دمحم ,an] Ji نيسجو

paulىلع نيطبارملا رمما رع ىب ركب وبأ هفلخو  usقاما تنب  se 

 نب قسوي هع pal لصتساو نيسهو ide ءارصصلا ىلا Let اذا

 ةسايس É ابل ىناكف :هذه بيز (des نع هل لزن برغملا ىلع نيفضات

 راهظا ىف ءرصصلا نم ركب ىبأ عجرم دفع هيلع تراشا امو ةناطلسو هرمأ

 اك ربما اهكلم نيفطات (y causa ضلخو هقعزانم je Gé ىتح دادبتسالا

 اذه ريغ ىلع هموقو ىفسوي ىب طوقل eat نم ىقن و مرابخأ ىف انركذ

illىلو هللاو ةانيقك  or) | 

 Je نم ارو ,css Lil ةغيرو ساخس ىب نع ربل
 .. flat فيراصتو ىلوالا ةقبطلا لهأ نم ةوارغم

 نوطب نم منا سافلا ضعب معز دقو ةوارغم نوطب نم ةعبرالا نوطبلا هذه '

 ىعغورهتلا هللا دبع نب poli نع ةقعلا كلذب ىزبخأ ةوارغم ريغ ةتانز
  نوطب عسوا نم ةعبرالا نوطملا هذه لزت و هدبعل ةتانز ةباسن وهو لاق

5jاماف ' la sasنمبرغملاو ةهقيرفا نم لسه لك ىف نطاوم ملف  

Roطسوالا برغم ةلبق  Jusبازلا لبو )1( ةركيرك لبجو .دشأر  ET 

cilsاضيأ لش دالبب رايغ وب منوطب نمو  susةغيطنسق لهب )2 رايغ  

 ةنتف ىف مل نأكو اددع Pi) Ji عسوا نم Abo lé ونب ناكو

Le msB porte jteركرك — )2(  Le ms F porte(1)  
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 3 تيعلأو ليبسلا داسفأ ىن اهرتكاو برغملاو dass رفاب jbl ةحابمصو ةتانز

 رصقلا تابجب اوثاع نا دعب ةيامسجو ةرشع عبرا ةنس dois اولزانو ىدملا

LL,نم  élus bons1515 ةيفاح ميلا تجرضيو ةقاكلم ركسع نم  

 ىف برعلا يأ نب دمحم هدئاق ناطلسلا حرسو مداسف رثك رق pas اونختاف

 rs ىلا اوداع 3 ةاباسلا رلصاو Lie parts ديره دالب ىل ركاسعلا

Liuديربلا دالب 006 مب عقواف ةرسشع سه  SEميف  Jillمسو*ر لهو  

 ىأ هللا EN, JL معبتت ةلودلا لزت مو Aus gl مظعف ناو ممقلا 4

 Soir ىحاوحلا لدا اريلو MAILS A مسكس ل
 ةيليع تايربضو !لقاعللو Godin رسب هدا و يت نم اهب

 Jilre .ىع مدعبل مناف دشأر لبج لقم رفقلا دالبب ناك ام الأ مراغملا

 نوطب نم روجلا كلانه ميلع بلغ منزاالا امرغم نوطعي ال كلملا

 سايخس us ةّمف مل اوراصو مرمأ pale Ie معم اولزنو نييلالهلا
 مخياشم نم مروغت ىلع بلغ ىمل مراغم لها gai اذهل مو SL لزن نم

 مراغم لها دهعلا اذهل مف ةنيطنسق جاونو ىلش دالبب fois dis نم امأو

 نمو ىلوألا ةقبطلا ىف ةتانز ىغس ىلع ةيجراخل اعيج fus ناكو لودلا

 (1) لتفشملا et ءالوف lé 0 نمو كلذ ىلعف باردا ممنم pr ىقب

 بلغت دنع اوراسو 56 راوج ىن هلابج اونطوأ دشار لبجو بازلا نب ام
 ىراعلا 'نهعلا اذبلا معم لرمو عدم SNA مكلم 00

 ةغير ونب اماو اليخ pol ممرما ىلع موبلغو ةبغز نم ةورع نوطب نم
 أمو les sn Rés زيت ةتانز y قرتفأ ,Us ةددعتم ءايحلا اوذاكف

 fre ىامع لبجب ناك نمف RS ىف اوماقو سواقن ىلا طيسبلا .نم هيلا
 ناك نم امإو die :ةّبلاغلاب do مهم [هنرضبعي ie ءارمال مراغملا لهأ

(1) Le صو porte Kad lemsB لقشملا etlemsc لفتشملا 
7 
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les hautsمنم رمتكلا اضيا لزنو دهعلا اذهل برعلا عاطقا نك قع  

 نم ردخي sh ةودع sai ىرق :اوطتقخاف الكراوو بازلا روصقى مب ام

 فر دق مطالاو .ةطسوتملا ةيرقلاو رمثكلا رصملا ىلع لقشيو قرشلا ىلا برغلا
EU] Lakeىدضنو  Liliتاحاسبناوب ليكلا  Lesاهعبانب تهزو هاهملا  

 دهعلا اذهل ىرعت Ras ءاليه ةغير نم نإرجلا اهروصق ىف رغكو ءارصعلا
 تقرفتو ,db لدابق نم مرهغو نرشي ىأبو ot ىنب نو Lie مو

 دحاوب وأ. اهنم روصقب منم ةفئاط لك تلقتساف ةسايرلا ىف عزانتلل متقاج

 Gall ةيناغ ىبأ ناو افاعضا ددعلا اذه ىم رعحا Jus lys كناكداعلو

 برخ ىنيدحوملا عم هفقف ىف برغملاو Las sl هداج نع els نيش

 لالطا ىن اهب نارجلا رثأ كلذل دبشيو اههامم روغو ,less val اهنارع

 Ji ىف عجري لعلا اذه ىناكو رعقنملا لخلا زابعاو ءانبلا موسرو رايدلا
 ام ددرتي ةركسب لزنيو نيدحوملا نم ناكو بازلا ل.ماعلا did ةلودلا

cas gasرصنتسملا كتف الو اضيا ةلكراو روصق هلاعا نم نأكو ةرقم  
diseىت هانلق اك ةدواودلا  satومع ىبأ بازلا لماع كلذ دعب اولتقو  

 Lol متعطقاو ةلكراوو ةغير و بازلا als اوبلغو نيدحوملا die ىنم

 نك كلذ es ةياك als دعو معاطقأ É تراصف كلذ دعب لودلا

 نامحالا ضعب نوموسي Les هبقع ىف رقتسأو ىنزم نب روصنمل هلك لهلا

folروصقلا كلت  ps)ميلع ركسعيو ريدقلا رمالا نم ناك اه ناطلسلل  

LUS elsبازلا ةلايكر "نه  lis,قرذبيو برعلا  Lakeةدواودلا رمالا  

Las fous 0هيرقمب  Rasرجتسم رصم ترغت ىسبت راصمالا هذه ربكاو  

 دبع نب فسوي ىنب ىف هتسايرو ,JA هاهملا ريثك لاوحالا ىودب ىنارعلا
 ديبع نب ىسوي dant رث دوواد LAN رث قسوي نب هللا ديبعل تناك هللا

 ىلا اهفاضإو aile ىنامزا ىنؤم نيركب ىبا دي نم ةاكرإو ىلع بلغتو هللا



4v 

4ksديبع نب دوعسم هيخأل ترغت رمأ واضو كله رن  ge da 5 alنب  

SEنب قتنويومبو دهعلا اذهل اه. ١ سرب  sa 

Ale aliنا  Jess de,مدا  léبماذم نمراتصتمالا تلد لقا ىو  

 ىلع LB ةيراكنلا منهو () ةبازعلا نيد ىلع مرغكاو ريتك مقرفو جراوفل

Jaهذه  dusلع مدعيل  Jusماكحالا  Àترغت ةنيدم دعب  

 ةغير نم مهاربأ ىنبل هتسايرو ةطقلو Lai ىف اهنود فو نمسامت ةنيدم
 )2( طاوقل أمأو هراجل برحو sl اةيعسسم أهنم رصم لك كلذك مراصما رداسو

sé psلبجو بازلا نهب ام ءارصعلا جاون ىف مف اضيا ةوارغم نم  vel,علو  
ioروهشم رصق  Feبغس ىلع ممباقعأ نم قيرض هيف . epشيعلا  asser 

 نسودلا نمبو منمبو برعلا نم عانتمالاو SX نوروهشم مو رفقلا ىف

csailناتلحرم بازلا لع  ils,همم قفارملا ليصخل .هيلا ملوفق  Al, 

 ةتانز نم لاقيو Last ةوأرغم نم ذخل مف ارو sx LE زاقخيو ءاشي ام قلخي

 ,oil شكارم ةيحانب pis برغملا جاونب نوقرتفمو نوبعشتم مو
 ضارقنا ذنم ملاح ىلع اولازي إو ةنيطغسق ةيحانب fre Cols دالبب منمو

 NT = لودلا عم ةركسعو مراغم لها دبعلا اذهل مو نيلوالا ةتانز

 بوقعي نب فسوي As ىلش ,del d'élus لقتنا دق شكارم ناك
 ةيحانلا كلت ىن مرمإب باترا امل ةنماغلا ةياملا هذه لوا ىف نيرم ىنب ناطلس

 هب las duel ىلش be ىلإ Sue ىف ملقنف fes م داسف نم ىتخو

 ممياقعاف ىلش دالبب اوماقأ بوقعي نب فسوي كلبم دعب نيم ومب لصترا الو

 عم ةركسعلا pal É ne لك ىف larg ds دهعلا اذهل هب

Lez LA, ىدفل al, Ju 

(1) On litdanslems 6آل" ةبارقلا _—2)1( ط ms Bporte طوغل 
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fil فيراصتو ةوارغم ةوخا نامنري ىنب نع pl 

 oies دلو لكلاو نرفي ىنبو ةوارغم ةوخأ ,gl ءالوه ناهنري ce انركذ دق

fous,نوشوتبم مو كلانه روكذم اناج ىلا اعمهج  barsىنطاوملا ىنإةتانززن مب  
 à فمسركو ةسامل# ىنيب ام ىصقالا برغملا نم ske منطومف منم روهمهلل امأو

el Guest Leل دار نان  
 led كلق .ىف ,eslil منوطب تددعتو اهولزنو ةيطقل à lire ais اروصق

presةهج ىم ةثيولم ىداو ىلع ةاطملا لابجلاب دهعلا اذهل نونطوم طاطو وغب  

 ,DS دهعلا.اذهل روصقلا كلت فرعت ميو Gb ىزات نمبو هنيب ام ةلبقلا

 نبروصخللاو منم رصفتسلا نب مكحل زاجإو زازتعاو ةليص Ale ناينري ىبل
 Se لأ, نم اوناكو ةعبارلا ةياملا ىن ةتانز نم هوزاجأ نهف هدعب نم te ىبأ

Je ay à Se pouls alنطاوملا  facىف  paleعم  AI LUS 
 مكلم مايا اضيأ ةوارغم عم LES axe ةيبصع.معم Ress s مكلم

 رفقلاب منم نفاوظلا قحل pos نم نودحوملاو ةنوتمل كلم امو cell برغملا

 ىف معمم ,bb, Gb نم برغملا لولتل Sal نيرم ىنب el“ اوطلتخاف
Réelنعظلا نع زيع نم ىقبو  feطاطو ىب لغم مطاوع  ps 

essونب لخد الو تايابهلو مراغملا ماملع  unىف موضاس برغملا ىلا  
 نطو ىلا ةدايز ةرومملاو الس le نم call دلبلا عوعطقأو هلاعا ماسقا

Jiمولزناو ةيولمب  béلهبس ىف منع فارسا منم ناك ىنا دعب الس  
 Res file Gi دبع ونب مل ىرو اوبححا رث ىلوالا هنطاوم نع ةغفادملا

 )4( Le ms F porte ىكي et le ms 8 ىخُي
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 دي عدس ىبأ هيحأو بوقعي (al blu xp مئتالاجر = °Cy ناكي

 وبأ ناطلسلا هنبأ لجتساو هترازول 4 ىلع ىبأ dut ةرازو ىلع ann وبا

 لاعأ ىلع poli CS دوعسم دقعف مادقل رباكا de أذه gel ءانبأ ىسشلا

 نمعبرأو نامت dau اهابأ Lis دنع ةيقيرفأ ىم sl دالب ىلع دوعسمل دقعو

dusتاهظعلا ىف هدعب نانع وبا ناطلسلا هليغتساو ةتاتنه لبجب هقاحلو  

plأذه عيبسلا نب دمك هترازو ىلع 4 ناطلسلا  ses PAمكلم رادل  

 عجر À رفطظلا ممل ردقي ملف Pal ىف هركذن اك نيتسو as ةنس

 ىريصتيا لاو Le ةرارولإ ةنعبطو ناطلستلا.رادأ نم de للا lunes عيبسلا

 ىزات لاعاو شكارمو dalle ىنمب ام ةعساولا ,JL ةايلهلل مدخل ىف

 وهو اهملع نمو ضرالا ثراو ,All دهعلا اذهل كلذ ىلع وهو ةرامثو الداتو

esنمئرو لا  

 اهفيراصتو ملاوسحا ىدابمو

 JS ىنبكيدجو اماف ,db دالب ىف ةقرتغم مميطاومو ةوقو ددع مل ناكو
18 



 بناج نم نرغي ىنب نمب ام سادنم هنم ممنطاومو طسوالا بريغملاب مروج

 ىف قرشلا نتاج. w ةطاهطمو وس pull ىن ةلبقلا بناج: نم ةتاولو برغلا

 نانع al Rés الجر Gil دمحم نب des دبعل مريما ,AS ني مشنأو

usنايبو منيب  dl ea dslوس  Lars divركاب  Lesl 

 اهنريعف منوطيق ءاسن اهعماج التو ةتاول ىف تحكن نبيدجو نم ةأرمأ ببسب

 نم هقبصع fol شاكسأاو بضغف هرمدت ىنانع ىلا كلذب تبتكف رقفلاب

 ةايغم ىف () le نب مالكو نرفي ىنب ى ىلعي هعم ىحزف هناريجو ةتائز
 ىلع ةتاول اوبلغ 3 ايلم ةتاول نمبو منيب cd ترادو ةطامطم 3 ةبارغو

 يعش نافع كلهو اهرخاأ نم Aldo ىلأ مب اوهقناو وسرسلا دالب'

Fossesنم وكل عماقولا كلت ضعب  lesةتاول تاج رث © سرسلا  

Jus diةركيرك  ausفرعي ةوارغم نم ءايحا هنكسي ناكو وسرسلا  RS 

 اصمات ىنعمو هلبق كلابلا اصمات نب رع مهشل بيبر مالع دبعلا كلذل

talمميديأ اوعضوف هموق ىرغاو مب ردغ هيلا ةتاول ناجل الو لوغلا ب 1  

Rasأومقتتساف كارد لبجوإ (©) دوعل لبجب اوقحلو رارفلاب اوذالف الققو ايلس  

 ونب اهيلع مبلغ ol ىلإ ساق منطاوم ىنبجيدجو تثووو رهدلا رخآ كلانه

 ونبو داولا ديعونب اهيلع .ىب AY بلغ ل هتقهج ىنم لك و نامو ونبو ىولي

 اذهل نوهسيو تريغاو امأو اهيلع نمو ضرالا ثراو هللاو دهعلا اذه ىلا نمجوت

 اوناكف هانلق EU نب ضينترو دلو نم نبيدجو 5al مو ترم دهعلا

 دالب ةلابق ىلا لابجلاب مروهمجو ةقرفتم ,fable اددع لئابقلا رفوأ نم

 ىف pd بحاص ديري ىبا عم مل OS نسودلا ىلا لتنشملا نم ةجاهنس

 ,ASS ميف ىنخناو ديدي ىبا ىلع هروهبط دنع لمعامسا مب عقواو راثآ ةعيشلا
(1) Le ms B porte ne — (2) LemsCporte ش :مسلا Je crois qu’il faut lire وسرسلا 

— (3) On lit dans le ms 8 دوغي Le ms ) porte دوعت 



vi 

ile هينبو se ةجاهنص رما Gal الو هدعب نم ةجاهنصو نمكلب 

 نمكلب ىب ىلع مل اعيش  Ehنع  seىبأ نبأ هقنقف مايا  deنم

  Rageعزفف هب اصتخم ناكو  QIلجو هلصوف سيدإب  dllهل دقعو

rail ىلع prés نويلالبلا برعلا ءاج اذا ىتح اهلاعاو db ىلع 

 كلتقب اوهصتعأ  Juىنعظلا نع اهب اودصو ةجابنص دالبو ةلايسملا ةلبق

 امو بازلا ىحاوض ىلع ةدوودلا بلغ الو ندملا ىكس ىلا نوطيقلا اوكوتو
 هذه مراغم ةلودلا عتعطقا:اهيلا  JAناهس .ىن ديعلا اذهل مو تريغل قتلا

de ترغ نم. ail ىف le, fab نم عابس نب ىلع نب ce دالوا 
 هتانز نفاك  useمنيب نولقانتيو نالا ىتح مدنع روهشم حلاص نب

 زجرلا ةقيرط ىلع متناطرب هتاذك  al Lasاذهل :نوكي اهف ىناثدحلاب

  adىلع بلغتلاو ةلودلاو كلملا نم ىتانزلا  allلكابقلاو والبلدان 

 دهش  Larsدقل ىتح اهتحعب اهقفو ىلع تاعقاولا نم  lusهتاملكض عب نم
Los اهرود رمصتو oh اهلاغي ناسملت ىأ ap) ناسللإ هانعم ام كلت 

 ىتح  ka Lol jarكلذ اونياع هنا تاقتلا ركذو روعا دوسأ روقب دوسا

 اهقحل مأيأ هذه هتقملكر اشتنأ يعي  lilىف  dsعنب ةيداكلا نيم ىنب

  date gesطرفاو  coليتل اذه نمي  Gbهل .عيممتلا ىف
 , Jiهيلع  Raeنماك نولوقي نو مخحأو ىبن وأ ىلو هنأ معزي نم 2

 gel هللإو opel نم .ىلهل ىلع ةجمعلا رابخالا انفقت
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 ميل 7 رصد ,pal . ةدانز le نم الكراو .ينيب we ربد

 دقو اناج نب ىنيرف دلو نم مدقت اك ةتانز نوطب ىدحا ءالوه الكراو ومب
 دهعلا اذهل نوفو al ةتلاهو ةرتربسو ةصختمو نترمزي مناوخأ ob مركذ رم

 اوطقخإو بازلا ةابق fable تناكو ةلملق متّمف تناكو الكرإو ونب نم
 Lie al ىف ةركسب نم لحارم ىنامت ىلع دهعلا اذهل عب فو معم ا رصملا

 NOT اهنارع يجتسا 3 deal ةبراقتم اروصق FRE برغملا ىلا ةنمايم

 Pal ةوارغم نم dass ىنب نم ةعامج كلانه fine ناكو ae تراسو
 eyes سمج (Liu لاقتعالا نم هرارف دنع ىراكنلا ديزي با نبأ بره ناك

 لئامق ىلاو تالاسب لازرب ىنب ىلا ىلتخي .ةنس منيب هماقم ىناكو ةيامئالثو
 D ل ما ا مق دا راسم عر chu Li دع لا
 ol نم ربتكلاو ءالوه HS وغب هب محقعاو رصملا اذه ىنآرع رجتساو

dl,ىلع مايا نييلالبلا بلغ دنع  SLةعلقلا ياس جنبا صاضتخاو  

ot,لا امو  LLوبا ريمالا دبتسا  Le;ةهقيرفأ ى كلم صفح .ىبا نب  

des :48 رصملا اذهب رم ةيناغ ىبا عابتا 3 اهيحاون ف  sb sk 

 BE همسأ ابيلع بتكو ةعفترملا هقنذامو قمقعلا sage طقخاف هريصمم ىف

 بازلا نم رفسلا جولول باب دبعلا اذهل دلبلا اذهو ةراج ىف اشقن هعضو

 نولخادلا I اهكلسي ىنادوسلا دالب ىلا ةيضفملا ةيوارصعلا ةزافملا ىلأ

 منوخأ باقعأو MS ىغب باقعأ نم دبعلا اذهل اهناكسو عداضملاب املا

 Re ةريكن رمغ ةربش ىناطلسلا (eh Lx 29 ةوأرغمو نمدي يدب نم
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 et fol نوعريو né) يأ ىنبب ةصوصخم راضعالا هذهل هتقسايرو

 نب ىبوم نب ركب وبا دهعلا اذهل وهو SL ىنب eye ىدحا ريكاو
 ىلعو dou] lies EG ةاصقم . مقسايرو لوبغ ىبا se ناهلس

LSافرخم ةلبقلا ىف 0 أذه قم ةاحرم  dlةذكت دلي ريسمب ريسمب برغلا  

 ةجاهنيم ا هطتخا نادوسلا نم جاهل باكرو Gall ىطو ةدعات

  salu Puyمتاتومب نم رهمأ هبحاصو دهعلا اذهل  pub reىناطلسلا 3

Lolo Jeu,نب قسوي دنع ةدكت  Spراجتسا نع ىنربخاو ةركسب رممأ  

 1 del, it ىتنثأ )2 متاكز bals ىلا خلني اذان قرشملا راجت نم

a. #ورا دالبلا كانرباع ف  uiدبل )3( ديلا  

Rés do نمو 1 ىنوطب Ce br 

Len Lis ةيلوا EL 

md +دقو ةتانز 58 م  Do.كهسرو دلو هةر منا  LSاناحع ول قتديدأ  

 ناكو ابلابجو.سلباردط els) ىف dass sl معنطاوم تناكو ةرهتك مابوعشو

Fمق.  Le8( ( مباكر دع faut probablement lire11  )ب )2 Le ms 8 porte Jess(4)  

porte SARL 
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 ءالوه رمديا نوطب نيو ةمقيرفا ns) نم gel نعاوظ cal مم
 ىطب Last منوطب نمو سلبارط لايجب Res عم دهعلا اذهل مو ةغروونب

 ob رمد نب oh نب ىنتتنأو نب © دينرو ونب مثو بوعشلا ريثك عام

 ءالوه نأ لاقي Less 8 تروفت ىغبو dis y ىنمتاترو se fase» نم

 اذهل ,ous ىنب اباقبو مدقت اك (4) دهنوو نم رمد ىلا نوبستنت ال بوعشلا

 ونب مهزف هتلبق طيسبلا 3 IS نأ دعب ناسملت ىلع JEU لبجلاب دبعلا

as dl,ىلا ءارسعلاب مدالب نم ملوهد  salé, JAطئاسبلا كلت ىلع  

 دق ناكو ناسملت ىلع للملا وهو دهعلا اذهل مب ىورعملا Ja ىلإ اوحازناف

 اهيلا sal ىنهف برح تالاجوو bel ءالوه رسمديأ نم سيدنا كل.زاجا

 ىلا ناطلسلا ممضف رصنتسملا Sa ةوعدب مذخأ مايا ربربلا ركأسو ةتانز نم

 ىرفو هناش ىلع كلذ دعب نم رماغ al نب روصنلملا عب رهظتساو هركسع

 دوج ىنبو ىنمعتسملا de ربربلا بيصوصعأ الو هتلرد مبدأ نمعتسملا عب

 منيب ةليوطلا ةنتفلا تتانكو برعلا نم سلدنالا دونج اوبلاغو هدنعب نم

 تايالوو .كلملا ططخ اوهستقاو ةعامجلل لمت تقرفو Go كلس ترعذ ىلا

 هالوو paille ءامظع نم ناكو ىرنمدلا حون ,RAS نم ناكو لاهالا

 ةنتفلا راغ ين عبرا ةفس اهب دبتساف شكراو @ رودوم Jet نمعتسملا

 وبا هنبأ ds نمثالثو تالق ةنس كله نأ ىلا هسفنل اناطلس اهب ماقأو

 كولم ناش op à نيبقل dll زع بجاحلاب بقلتو حون نب دمحم دانم

 Jo بوطخ شلدنالا برغ بحاص دابع Lol نيبو هنيب .تناكو ىّساوطلا

 صضعب هيلع cat يفتح :ىوطتو شكرا es هرافسا. ضعباى دضتعلا

llةمارك هالواو هليبس ىاك هيلا هقابسو حوض نبأ  Lantaأدي هدنع  

Le ms. Bل )3(  Les ms. B et 0 portent X45,,برع — )2  Les trois mss. pôrtent(1)  

porte تروفي et le ms. C تروغب — (4) Les mss. Bet C portent ديترو — (5) Je ذورودم! 



 ةيالو ىلا  اهدعب عجرو هكلم راد ىلا قلطناف نيعبراو ثالث deu كلذو

 (1) رورومو شكرأ ىلع ىلع اذه حوف نبال ,Jet ربربلا نم هلوح نيذلا كولملا

Jeاهدعب نمعبرأو سه ةنس ماعدتسا ىا ىلا هعضبا# ىلا اوراصق ممل  

 مل sel ماه لوخدب مصتخاو هلاعا لها نم id هيلا اعد ze ىلأ

 لخاد اولصح املف منيب نم هدنع حون نبا ىنلختو مه كت ىن اغالبتسا
philهقبط  Raeحوف نبأ مم اجنو وكله ىأ ىلا منود ءاوهلل سقانملا دسو  

 هلاعا ىف ممظتناف منوصحو Alle ماسق نم wi ىن yabs هدي ةفلاسل

 دانموبا el كلذ دعب نم كلهو اهلاعأ رئاسو شي رسثو ةدنر ابعم ناكو

Los rwهللا دبع وبأ هنبأ  leىلا هقياضي دضتتعملا لوي  as] otهل  

duنيسجو نامق  Les del à leuدانم ىا نب دمحم هيلا  obdt 

 هدحو Al ءاقبلاو جون ىنب كلم ضرقناو نمتسو نامت ةنس كله

 ,spas كلذ ةيلوأو قئاوطلا مأيأ سلدنالا ابلاعأو

 Fes نب نري درأو نب نتتنأو نب دمذرو جلو نم lle Ji مب se ol انل مدقق دق

 ونب ناكو تفوطيونبو Je وغيو نيردصيونب متوخا Gb مزح نبا هركذ
 لاعا نم هيلا امو تالاس ليج اهنم ,filles ile, dsl N كارم

 وبا رف الو حراوخل قرف نم ,LS LUS ددع روفوو روهظ ممل ناكو ةاهسملا
 ماصتتعالا aa هل ve رفح نب دمحم نأ هغلبو روصنملا نليعاممأ مام ديرب

das) 5 Ru ae, NDSىلا منع, لتداف روصنملا ركاسم  AS LS 
(4) 11 faut sans doute lire رودم 



 : “د |

 ةالاونمو ةعيشلا dell dde لأز مب ومب plu 2 ass L هرسمأ نم

 الو اعيش هل اوراص ىتح بازلاو ةايسملا بحاص نود نب ىلع نب رفعج

 3 Do لازرب ونب ناك LG, care ةنس دعم ىلع رفعج ضقتنا
 مكن ul .سلجنالا ىلا رجلا de اوزاجاف هقتيصوصخ لها نمو: هتلج

 ue. ds قحلا ناك ناك. نم لا هداج .تاتبطادم ممظنو ممدخساف رصنتسملا

lsبلا رساسو ةنتانز  Pia pl,ةيومالا +  le az, 

 روبط مدمب نم Ji ىنبل ناكو سلدنالا Lee اورقعساف .ةيسرادالل
 ماشه هنتتفيلخ ىلع داديتسالا 1 نبا mot دارا TRE ءامغو

eeنم ريكنلا  sd des di ile,رقكتسا  Ji; Leمرمغو  

 Je bal ىتحن gl تشاو. .هرسما quel ىاقشمالا és Gb, se نم
 SE نب رفعج fuele fé 3 هناطلس ناكرا تبثأو اهموسر ,Le ةلودلا

ob, FAUNEمب هتيبصع ةيشخ  ul)ناكو ةبصع هل اوهصاف هدعب نم ملا  

 لازمب ىنب نايعا نم ناكو ةعيفرلا ,JA ةبيبنلا SIT ىف ملعتسي

 so مايا le ايلآو لزي ملف اهلاعاو ةنومق هاف [اذك] نب قاما ءالوم

 هدعب نم ابيلوو ةرباربلا ةنتف ىف نهعتسملا اهيلع دقعلا هل ددجو رماع ىبا

 ail اهلها عفدو ةبطرسق نم .دوه ىنب كلم ىضرقنأ انو هللا دبع هننبا

llةيليبشإب قالا دارأ ةرستتع عبرأ ةنس منع  dub Les,ا ب دمحم  

 ىضاقلا اهلخادف ,dt مهلا قاحا ىب هللا دبع ةنوم قبو رييمملا هوجو كم ىريز

plدانمع  pull tell “à àنيلحلا نع هدصو  LLكلذ ىلا  Àسد  

 aps ىلإ اعيمج pe مناقلا لدعف glél ىب هللا ءدبع of ميذكلاب مداعلا
 دمحم هنبأ dus كلذ دعب نم هللا دبع كله ٍرْث des مهم لك ديقساو

duتناكو [اذك]  dis,برح دابع نب دضتعملا نمبو  job,هيلع  

 هعم Gi 3 ةرشع نامت ةنس ةيليبشا ةلزانم ىف دوهح نب ىلع نب ىبحي



Re te 1بح اهني تناكو ”-سطفالا ىف هللا دبع ىع ةرهاظو'  

 = as) XIE ردغطلل dis! Je, Obs Lol alle Las ةرسدلا تناكو /

 هققلطاو كلذ دعب: هيلع نم نأ ىلا قاحأ نب هللأ دبع ىب دمحم des ىف
 ١ اراد نين ةنتفلا باقر  42 aleليعامما زاغأو دضتعملا 0 ٠

AA C2 Le Dee RE |3 دعي  SAT reةلايفأ ىم  Ja 

ER a] reةنموق فى  habمل  Jus boulارغلب ىأ ل  mi 

 زيرعلا dsl كفو SM عبرأ OUR as di ee لمقو مب 1

 لي D و CA وفل كولمل كلذ Sgle رب اكن ملا ,بقلقو ديك أ

 .a 4 لع es aile و Lai bas Les af برغ de ليوتسي AE علا

 حست di ee ىع زيرعلا هل. علنا مث D du) Lyre ١ ( xl عطتلا)

se 8مب »& كلم ضرقناأو هكلاه ىف دنفتعملا اههظنو  isسلدنالا نم  

SX à هلل. 

 ناك امو ةقانز نم ىلوالا ةقبطلا :نم ab .ىنبو lily ىئنب ىنع رمق

 هفيراصبقو كلذ أدبمو طسوالا برغملا Jet ةلودلاو؟كلملا ىم ممل |

de om ball ail ve 4 يوطي w laut yble 
7 en et 3 4 نع ce rs ىأ الأ LES 3 he | 

  0 2 29 ” 0 00نودججويو بيلا أذه  paهيب ل

(4) Les mss. 8 et C portent à<| 
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3 4) Gus cale dre Gill ةبج ىلا RAS ونامو وخبو Lu] برغملاب 

 dis ةيبرغلا ةودعلاب ىولي ونبو قلش لفاسا نم اهملا انو تارمو ساداغم
 ةوارغل ne دشأر ىغبو ةراوه لبجو تارصسو كيسو ,Lu )2( نابعجلا

 (spa نب نيكلب بلغ ا ةرغتكلا ف Fake مدقتلا ie ىبو

 ناتاه cars ىصقالا برغملا ىلا محازاو طسوالا برغملا ىلع نرفي ىغبو ةوارغم

 كمل ا نصلقت أذأ قح مب 5 ee dalers ممتاهحتسأو اهيطاومب ناتليبعلا

 بحاص ساتلع نب رصانلا صتخاو fale اوتعا طسوالا برغملا نع ةجاهنص

Fةعلقل  Liz,ىن ود هموقل افي اوناكف ةيالولاب ءالوش ونذامو ىغيب ةياجب  es 

 )3( خوسخام ىخيب ىنوذرعب مانم تايد ىف ونامو ين ,dub, as ىولي

seau Las dral ف Fi ext ch رصانلا ur روصنملا pol, 

  Àكلذب  SESةيالو  eeالو ةلودلا ١ نوسطبارملأ كلم  Catsىنيوعبس ماوعأ ١

Ji lessىب دمحم هلماع اهب ىمفتتات ني: قسري  Rsىوسملا  

 هوخأ ,ds dla رقازجل كزان نأ A اهراصما كلمو روصنملا لاعا 2

 ةتانز نم réal نيذهل داك Le 2) él رهشأ ازغف هلع ىلع نيفشات

P)نقحأ هدادماو هترهاظم ىف  fieروصنلملا  este bé, onesىف ونامو  

 لققف ةياجب ىلا امرهنه ,deuil همؤبف خوخام هل عجو ةجابنص ركاسع

HSE |هجوز لتقق درصق  et melايقشت  Lies,ىلا ضهن رق (©)  

 dre نمو ةبغزو حابرو a نم برعلا نييشتحأو ركاسعلا ىف ناسملت

 نب ىلع اههف ,A Sat تاس ةيسي# وبها ةازغلا تناكو ةتانز نم

 à ةجاهيبق al ىف هاركذ اكدلبلا نم هناكقسا دعب pull رعنيت

(4) Le ms. B porte ici SU — (2) Ce nom est écrit sans points dans les mss. Bet Cris 

(3) Le ms B porte et et les mss. C 7 جوخام — Je lis Lis, 

sk 
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 زيرعلا هيل رصأو ,Fa خوسخام عجارو زمرعلا هنبأ des. sal | كلم" |

xl Le. ES)اهجورف 4  | kel sl]ىوديلا :  lesبرغملا  sn)ران تلعقشاو  

 4 Fes نقاكف ىولي ىخودو ونامو ىخب Ca RUE نيذه جب ةنتفلا

 ns ركب ب وبأو des» ىيفشاف ةوذب هسوق ىف ع sl ماقو 0 0 دهاشمر

 برقل pl «si Asa نيرسم وب داع Loose il أددم ut نم

 مرمأو novel يذبل ىنوبلغم دهعلا كلذل ةيناغلا ةتانز ىلا FRA ممنطاوم

 ىن La برغملا ىلا سوملا دبع قحزو نيدحفملا رما رهظ نأ. ىلآ مل .عبت

sis dell del 1slesركاسم ماعم حرسف قي ككل ضروأ ,ىم هناكم  

 es ىت اودختاف روغي نب [اذك ]و نيدوناو نب :[ىسوي ],رظنل نيدحوملا
CSPىولي  NAS cssداولا  (idاخير تم  AS) (4) de CP itsقسوي ىل  

Posعقجأو نسادنم أو ار اردو رسام  RUEناقيسوو ويسكب قولوا ى |  os 

 dl RSS Er مانبم داولا NAS وخدو نيد مب ىم Liane وخبو .ةوأرخ م ا

Aأولمقو اونامو ىخمب اوعقاوو نام ىخب را )2(. نساكني وغبو رهظم  L| 

 لفقو CID ali) c'es Re أودفمسأو Ris Aile st خوخام نوب رح

 ءاجو نوما دمعي Lee خوخام نب نمقششات Gé cles Jus ونار قب
 نآرسشو ىلا 8,5 ىف لترا LL ste dela لزان ىتح Cle ىف

 ةتانز 5... al Les ركاسع ىف Uri |] a Ca ALP تك

jiمدالب 1 007  
bla ss delLI Les ci Ra basé, 

 ف

le sé, eeراصح نم هناكم نورهلا دع  faste os 
(1) A 5 place de ىلع LP. نيفشأتب les mss, Bet C portent ss دبل 7 Ce nom s'écrit 

ls, les mss. Bet 0 portent ici, mais à tort gas aussi قوس 
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4e Cp ةماجو sd يسب = 5 سانلا ريمأ LS اغلا X Aa ممدقب 
 | لوبقلاب ماقلتف م مد ىنمجوت ىغب ai ريح ةيطعو ا 0 دبع“ ئيخب 5 5

BE) 0 |أو اهدعب ا  leىولي وذب عنقمأ  el piresماعمو :  Ress 

NA0 سيبو اعلا ( AR mi) ya ESمتوبلغو نيدحوملا ماش را  

 هكلهم ن EST Les شحارمب tn كيس كزضو برغم ا لأ Ps 10. #|, اهيلع

ْ Fe Had CEE «| 14 LL, Et و À كلذ دعي امو ىنموملأ DAS مايا 

daxذاك  Sulكلت  RSAهلاوححأ ىف تو رجا  
 duos 454895 يعي ريبك يقل ةيطع Ra د ل ةينرح ف بردا عوعقأو .مأ

 مولذاو متطاوم ىلع موبلغ ىتقح هموق نم © شوكنم ونب هعم Aie اهرانب

 يكف de نمجؤتو داولا ss ودب ىلعتساو منطايق ىن مل Use موراصأو
Keممصلاخو نيدحولل متيالوب مرمغو  pliبهذف  paمنوطمق 00 |,  

 هذحو هلل ءاقبلاو نمجوتو داولا دمع ىنب ىنم ALT نيقراولا Gi ىف اعازوأ

 أ fl نوعأز م دقو سدلاب ىنب ,Jets she lil ىنب نوطب نمو

 منارجب طيأ ق :معل las طسالاو ىفقألا all ةلبق rats ٌمنطاومو ةوارغم

 نم el اهب Lis مططالاو روصقلا SE كلت اى وطتخا لبق رزكذلل

 Le es لحارم تالث ىلع res هكارفلا رئاسو ب بانعالاو ليخلا

 : ىلا بريغلا م FA ER) AA زمانت هدد jai das تأوق نطو .ىكستو

SANS رهجتسم XL وهو LUE Sun Sd قرشلا Last os cal ai 

 ر اهلا كاك وضظو  pos allنم  4h alدلي  cy° “Dدهعلا اذهل ىادوسلا

XL Cy°sهيلا ليام  rteىلام 5 رغش نمبو  sul (3) ; Le salةليهشلا . 

 ob 1 نس تي 3 ريدا NT PT ابين axe أل

)1( Le ms. Ro جرضم دلك ) Le ms. ا Se En - (9) Le ms. F porte زاغ 

١ “et le ms. C ls 



TAN 

 دلب تذاك دقلو طورشلا ىنوإب مي ةقرذبلا ىلع Jet هرجاتسي رفقلا كلذب
 Sr ue Le SN pe Lei et "كلت نادل شالو

 سوسلا ةيدإب نم بارنعالا تراص امل تلا 5 ىلام لاعا نم ريخالا رغتلا

 دلب ىلا قيرطلا اوهثدو كلت اوكرتف اهقافر نوضرتعيو اهتلباس ىلع نوم خي
 قفل رعع للك راسل بق ويسعل هدم عطا سا ا

 نم ردخم داو طيسب ىف ةيامل براقت ةريثك ىو نيراروكيت روصق اهنم

 ناكس Sel نكاسلاب ares, Jai ىف ترجتساو قرشلا ىلا برغلا
 Ji lu نم fes lo CL ونب sh mel ىف ةيبرغلا روصقلا هذه

 معو نيم ىنبو داولا دبع ىنبو باصمو (8 ريغطترو لغم ربربلاو ةتانز
 ةلاجرلا fs مراغملا لذو ماكحالا ةهضه نع دعبو ةذعو ديدع. لها

AU,مرتكاو  fileلخلا لف ىنم  passنادوسلا دلب ىلا رخلا  

 مل Late لقعملا نم هللا ديبعب ,Lars برعلل ةاتشم اهلك اهيحاوضو

 اهيلا لصتف ىيراروكمت ىف ةبغز نم pale ونب مكراش Less ةلحرلا ةمسق
feelنينسلا ضعب  ll,نم ةنس لك ىف مل دب الف هللا ديبع  de, 

 نم LH jé DE متعجان عمو تيطنمت دلبو تاوت روصق ىلا ءاتشلا

 ىادوسلا as ىلإ اسيهميوزك ذم à enter نق عجب كنك رشا
 ةيراهلل هاهملا طابنتسا ىن ةبيرغ Gal ءارو dl .ةيوارصعلا دالبلا هذه نو

 ىوطتو ىوهلا ةديعب ةقيع رفحت رّمبلا نأ كلذو call لولت ىف دجوت ال

Less of di sheتخف ةدلص ةراجم ىلا رفحلاب  Julنأ ىلا نؤفلاو  
 رسكت ديد نم ةربز اهيلع نوفذقيو )0 ةلعفلا دعصت رث اهمرج قري

 ايداو EP هجو ىلع ىرجي À رمبلا معفيف ادعاص aus slt ose اهقبط

(1) Le ms. B porte ىدوه — (2) Le ms. F porte D نيوسلا dsl نما (8) Les mss. B 

et C portent ريعطتر و — (4) Les mss. Bet C portent ةعلقلا 
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 ىف ةدوجوم ةبيرغلا هذهو ru لك نع هتعرسب Jel y هانا نأ نوم ميو

 ملعل | GA all, SI وبا ماعلاو خيرو الكراوو نيراروكيتو تاوق روصق

lasةيناثلا ةقبطلا رابخا ىلا عجرنلو ةتانز نم ىلوالا ةقبطلا ىن مالكلا رخآ  

Risدبعلا اذه ىلا متلود تلصتا نيذلا مهو  

 pal ميوعشو مباسنا ركذو ةتانز نم all ةقبطلا رابخا

 نم EN .ةقبطلا نم () كلملا ضارقنأ لبق مالكلا cet ail مدقت دق

 ملايجأ ducs ol ممدع نم ىنيمطبارم او ةجايفص يباع ناك و ةقانز

 ,(flat كلملا السراي | نوطب منم تيقبو معلودو مكلم ضارقنإب تقرقفا

 ل pan code يو داظعم ouai قارس: pull à Let مقزع
 دعب ةتانز نم ىلوالا لايجالا Lis ىلع اوبلغو ةعاطلا قح لودلا نوطعيو

 Joli نم LU تراصو ةزعلاو ةروسلا مل تجصاف مل نيبلغم اوناك نا

 .AH Ex نيدحيولا ds ous tra سيو عيرفاظم كلا
 ناكو هللا ءاش Jess لود مل تناكو fus ةلهأ عم ههف أودي ضو

 ىنرقي قبو ةوازغم ةوخا نتيلصي نب نيساو ىنب نم ةقبطلا هذه رتكا
 دقو ةرجاتو (8 تراسم ةوخا اناج نب كيشرو نب نتناو ىنب نم. هنأ لاقيو
 ركذو ةيليطسق دالبب Ale نيساو ىنب نم نأكو باسنالا هذه ركذ مدقت

 مناكم ميلا بك ساروا لبجب رهط امل ىراكنلا ديرب ابا نأ قمقرلا نبا
 ol اهرو ,LG نمئالثو تالث dau اهورصاخ اهراصسحب مرماب رزوت لوح

 اماو pbs ىدحا als ينبب نوفرعيو دبيعلا اذهل LU alé مم
(4) Dans les mss 8 et 0 on lit Mi — (2) Ici les mss. portent tous تراسنم 
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 مف مروهمج  Ltةيولم نيب ام ىصقالا برغملاب  ATىبوم ركذو دار :لبج

 ىلوم روسمم عم هبرحب هفرعي ىومالا رضانلا ىلا هباتك ىن ةيفاعلا ىبا نبا
 نم هيلا راص نمو ىيشلا مساقلا ىبا  Jusنم يف ركذف ةنانزو ربربلا

 ةيولم ىلع ناك  Lesنم  Jeنساترو ىغبو نوفي ىغبو ىنمسأو ىنب

 ركذف ةطامطمو. تعرو ئغبو  féeمنطاوم ىف .نطاوملا كلت نال نمساو ىنب

 نوطب ممنم ةقبطلا هذه ىنو كلملا لبق  féeمو نيرم وغب  Palاددع

 ةلود ميظعإو اكلمو اناطلس .ماوقأو , preةرغكلا ىف مولت داولا دبع ونب
 ةوقلاو  susكلذك مدعب نم نيجوت  sheةقبطلا هذه نم كلملا لها

 هركذن اك نيدإب ىغب ةوخا دشار ومب كلملا لها ريغ نم ابهفو  Lessلها
 كلملا  Lastىلش ىداو نم ىلوالا عنطاومم ةوارغم نم ةيقب عبسن ريغ نم

 تضمن  ds faدعب كلملا  Cobaltاويذاهف لوالا مليج  dueلها عم

 اذه  Jadةقبطلا هذه. لهأ نمو هركذن اك ةلود عنطاوم ىف مل تناكو

 كلذو ميوعش ليصفت نمح ىلا مركذن كلم مل سيل ابنوطب نم ريثك

sb ونب منم ناكف نمساو نب )0 كيحز نم تبعشت اعيج مءايحا نأ 

 نجاترو نب هور وخبإو ووك نبأ  LEنب نجاترو دلو نم مف نجاترو وغب

 هللا دبع نب تفخي نب رّدي نب ىنتاف نب ميدجو نب خوخام  ptنب دينترو

 مذاخلا تددعتف نجاترو نب.نيرسم ونب امأو كيحز ىب .مهاربأ نب رغملا
 ونب راصو نجاترو ىنب بوعش رماس أو ثك ىتح دعب هركذن اك منوطبو

se دمحم نب نيدإب ونب Ll Roses, مذاخلا ةلهج ىف نيدودعم نجاترو 

 ركذا الو كيحز دلو  Mlةريقك بوعش ىلا اوبعشتو هب ميسن لبصتي ىمك

free @ لادرزأ وغبو باصمونبو نمجوت ونبو داولا دبع ونب منم ناكف 

 اذه دمحم ىفو دمحم نب نيدإب بسن ملك  aisدشار ونبو نيدإب 3
(4) De temps à autre on rencontre ce nom écrit dus; — (2)Ici le ms. F porte ls 3) 
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 DA SA عم ملك ؤوناكو ouh نب dans ىف نجاترو عم دمحم عتبي

 عم تيعشتو ,SM نوطبلا هذه مظعت نأ. لبق نمساو قبب AN ةقانز

 ;Gb اياقب نم فئاوط pee بازلا دالبو ةقرب ,bee ةيقيرفأ ضرابو مايال

 لحام ةرشع ىلع سمادغ روصقب pass برغملا ىلا محايسنا لبق كوالا

 روضق ىلع ةاقشم ةطخ ىهو مالسالا دبع ذنم bre كبناكو ترس ةلبق

 se» ءايحا نم ناطاو ىنبل اهضعبو ىنجاترو ىنبل اهضعيو ةديدع ماطأو

 ةرالا ىف نردجتسا دق دبعلا اذهل ىو اهوطتخا AGDE نأ نوعزي نير

 راش لفت نارا نبأ قابلا US le aile .انولا نديقلا "ىف: كاعستاو
 ةضرتتعملا لامرلا تاذ ةزافملا عطق .نم fall دنع ةيردنكسالاو رصم |

 ىف رخلاو جالو ةزافملا كلست جولول بابو لولتلاو فايرالا نود fast ماما

Rio Rensسباق ىب مغ نم ةلاحرم ىلع ةمحأ دالبب  delىنب نم ةهظع  

 etes رخلا اهيلا لمتراو .اهتكوش تدتشاو اهتيماح fie ترفو نجاترو
 نمف ls نم ىلع دهعلا اذبل تعنتماو انهتراع رجتو اهقاوسا قاغنل
 ةزع هنوفرعي ال مناك ىتح prie نوماسي الو اجارخ نودوي ال. مف اهروابي

 اهوطتخا sels ىتب نم مفلس نأ نوعزيو ةعنمو ساب لضفو بانج

 دبع fl, de لاط Lys حاسشو on دب Pers متسايزو
dlتالالا ذاختا نم ةقوسلا ىلع ركدنت ىلا ىلا نولواطتمف لودلا ةاطوو  

 est اناهسنو 'كلملا Less انوانهت ةفيزلا مايا ناطلسلا ىز ىف نوز جيو

 وه ةكحضملا هذه ىن ةياغلا قباسو ةطفنو وزوق ءاسوو منارمج ناش دايقنالا

 لجارم: سمح ىلع باصم jai, Ale ىمساو ىنب نمو رزوت مدقم لولي

hé Joةلطغلا ف  dll eus Leرول قلم ديالو  
 بوعش نم اهولزنو اهوطقخا نيذلا روقلل مسا مسالا اذهو برغلا ىف ةغير ىنب

 بارض ماكا ىلع 5 ضرا ىف ابعضوو oi مانركذ اهسح نيدإب ىنب



Gers ىق ةدامحلاب dial A sas aus Las 5 is 

 هيف ةطسوتم  ilsدالبلا كلت  elsدهعلا اذبل ابناكسو ةلبقلا ةيحان ىف

  usb crossداولا دبع ىنب نم  anباصمو نمجوت  estلادرز
bas dors Lise تدناك نإو: db, بوعش :نم ميلا res ges 

SU Je ةييبش La قرغتب ةعامجل قرغتو نمارتغالاو نابملا 4 ابلاحو 

 ىنب  desباؤلاو  des freساروا  assداوسلا دبع ئنب نم ةفئاط

 مدقالا دهعلا ذنم هونطوم  xs) JANركذ دقو هينكاس نمب نوفو عم

 نأ نييرابحالا نكح  strateف ىف عفان نب ةبقع عم أوضح

AN, ىف سوسلاب Last رجلا ىلأ هندابهتناو برغم ا زايد ىف dll دنع برغملا 

gl ءالبلا اولبأ مهنأو Lei dinars ىف كله ىتلا shall ىدو ةيناغلا 

 ىنذاو مل اعدف  àالو ةازغلا ماقتسا لبق معوجر  essبرغملا ىلا ةتانز

 نيب ام ملك اليه نيساو ىب بوعش عقجا ةجابنصو ةماتك ماما ىعقالا

al ءاركح. G اوطسبتاو منوطبو مذاخلا تبعشتو هانركذ اك اصو ةيولم 

 طسوالاو ىعقالا  dlنم ابهلا امو بازلا دالب  til dis sl ssنكي

  «elالو بهذم ابلك تالاجملا كلق ىف  élueقبس اك ةسماقل ةياملا ىلا

 دالبلا كليتب اولازي مو د هركذ  Duناكو ةفنالل يراهشم زعلا سوبل

 ماعنالا ميساكم لج ,{ dslمواغتبأو  Jets DAقلع ىو“

 حامرلا  de Aلودلاو مالا ةسفافمو لئابقلاو ءامحالا ةبراحم ىن مل تناكو

 هب ىتاتف اهباعيتسإب ةيانعلا مظعت مو اهب ملت عئاقوو ,, مايا 0 ةبلاغمو.

os برعلا ةلوذ بلغب ابلاغ ناك ap" ot نا els نن: ohne, 

 باتكلاب ةيبرعلا دكا , Laرتتسم ىلا ناسللاو كلملا ناسلو ةلودلا ةغلب

 ةنجدقلا باقحالا ىف:ةتانز .نم JAY نكي و (1) هراع ىف ED هحانجب

(1) Je lis ةراغ 

22 



A4 

 لما لمص كلم  fall Mir Lluell de SIمرابخا نيودتو 7

 نكت  ieىايرالا لهأ نمبو منيب , padمداعبال مراتا اودجهشي ىتح

 نأ ىلا الفغ تيقبف دايقنالا نع .مشحوتو منطاوم ىف تيار اكرافقلا ىف

 نيود  Loويعكلا  Loليلقلا دراشلا الا مكلم دعب :اهنم انيلا لصي

 نم هريثتسيو هباعش ى.هارقتيو هكلاسم ىف علطضملا خروملا هعبتي

 اوفست ىأ ىلا رافقلا كلب اوماقإو هنماكم  Lieهفصن ام ىلع كلملا تابضه

+ 

  Jia dé ilقيكو كلبلا ليق ةقبطلا اذه  LSفيراصت |

 ىلع اوبلغ | ىلا ملاوحا  AUلودلاو

 اوناك اهانيمس ىتلا ميوعشو نمساو ىنب نم ةقبطلا هذه لهأ نأ كلذو

Lesةتانزل  ANTماما ىمقالا برغملا ىلا ةتانز تحازنا الو  LSةجاهنغصو  

 ىلا نوعجري اوناكف Los ةيولم ىنمب ام رفقلا ىلإ اليه نمسأو ونب حرخ
Leةسانكم دبعلا كلذل برغملا  À LIنم ةوأرغم  à Pourرامت رسح  

dealsصلقتو برغملا نع  RSضعب  bles soilةضاهقسالا ىلا  

deةيصاقلا  Joli,ىف 5, مقو ب تضمواف ةتانز  folie db, alle 

 كولم تناكو نمتمحان ىولي ونبو ونامو ونب اهلاعا مدتقأو هانمدق امك
 مدشح نوعمبكو هورغل منورفنتسي برغلل |, Sue اذا ةعلقلا لها ةجابنص

Jesalنمساو ونب ناكو هيف  Aleةرمهشلا لئابقلا نم منم بعشت نمو  

 وكلم دق باصمو نمجوت ىغبو داولا دمع. ىنيو نيرم ىنب لغم ركذلا

 ىمب نميرغملا نم Cl ميلع تعفتمإو بازلا ضراو ةيولم نيب ام رفقلا
 ,shall فايرالا كلقب ةسايرلا لها ناكو مانركذ نيذلا db نم ابكلم



 ةوأرغمو نفي ىخبو طسوالا .برغلاب ىبولي.ىغبو ونامو ىنب لثم ;Gb نم

 نم ىلع معومجب ىو مهظقسيو Flo and ىنبب نوشيكسي ناسملعب

 Fable نم مي nets مرمغو ةتانزو ةجاهنص كولم نم معراق وأ مجاز

 ميدل ةزوعملا ,sad حالسلاو لاملا نم نسل ضرقلا منوضرقيو كلذل

ulنولثاتيف  fieداج ىنب ةجاح تمظعو نوشاتريو  fallكلذ ى  

 ,ds bel رماع نب لاله ىنب نم علاوطلا برعلا ير مب تفصع ام دنع

 death Pate Dh doll en تحل ا
als4! أو معوأو هتزوح ىنع داجونب  db;ممتعفادهع  aie Calكلذ  

 نمساو ىنب نم PA نأك نم Legs ةوارغم نم ناسملت كولم ىلعي ومب

Soنم  Li sh?دستار ىغبو نمجوتو داولا دبعو  boue,برح ىلع  

 هل ناكف ىزفملا [ضاهب انه] نب ةفيلخ ىدعسوب مريزول نييلالهلا
 ىف كله Gi ىلا طسوالا برغملاو بازلا جاوض نع معافدو Rays ىف تاماقم

 عوحازاو جاوضلا عممج ىلع ةتانز لئابق نوملالبلا بلغو معم tell ضعب

 نيرم ىب نم ءالوه ,ya ونب رمثنأو ةيقيرفأ دالب نم هملا امو بازلا نع

SE TESىلا بارلا نع  eleىم طسالا برغل ةريصصب  bas 
 Sn اونامو ىنيب اوزالو ةساملجم ىلا رث كيكيفو ةيولم ىلإ دشار لبجو
 LUE رفقلا كلذ اومستقاو ملظ ,Less طسوالا call جاوضلا cle ىولي
 نيراروكيتب ىمقالا يرغلا dus اهنم ةيبرغلا ةيحانلا نيرم ىنبل ناكف

bossاونامو ىب نع اودعبو ةساد#و ةيولم ىلأ  coûtsىولي  Mىف  
 its ةمقرشلا ةيحانلا ابنم نيداب ىنبل ناكو يرملا ندعو  نيياحالا

 تناكو باضمو دشار لبج ىلا ةنويدمو كيكيف ىنيب ام طسوالا برغملا

fesنمبو  ceىتف نيرم  derلابصتإب  fallكلت ىف  obليبس  

 نبل يزكي ام رغتخا pue يف بلغلا :ناكو fl ىف cel لئابتلا



 se .بوعش ةعبرا اوناك مناف رفرا مددعو رغكأ poses تناك املا نيداب
 بعش fre ناكو باصسم ىنبو لادرز ىنبو نمجوت ىنبو داولا دبع

Ps àىأ انمدق انال دهشأر ومب مناوخأ  sal alنيدإب  ad JLRañlSs 

Jadl alsىلا لاخل هذه ىلع اولازي مو ءارصعلاب: غب روهشملا  ofربظ  Al 

 ىلع ىولي ىنبل ةرهاظملا نم ةوارغدر sans SLT دبعل ASS نيدحوملا

 طسوالا برغملا ىلع نودحوملا وبلغ رف عرابذ.أ ىف sed وه ام نيدحوملا

 ىلا نيجوت وغيو داولا دبع وغب زمحتو اوداقناو اوعاطاذ. ةتانز نم هلسامقو

 pal ناكو [sed ةعياشمو deu ضاخأ مهلا اوفل دزاو .نيدحوملا

çaرخآلا بوعشلا نود داولا دبع  Last,موعنطصاف نيدحولل ةجرصنلا  

 طسوالا برغملا جاوض نودحوملا معطقأو .مرابغأ ف ركذذ Fu cs نود

 لخدم دعب نيرم ونب درغتو امركلمف bis ىنبو gl ىبل تناك امك
 . 2 مثمسق روفو نم عمل هللا راتخا ال ءارصعلا ,dla طسوالا برغملا ىلا نيدإب ىنب

alt 5مقداجتتلاو  deيرغملا قاطني  bash dot à be col 

 أ مل ةعماسملا ae se bush cs bal ىلا :قرانعملا bel ناطفالا ٠
 نم ءاشي نم هيتوي هلل كلملاو ةمقيفأ ىلا ىصقالا سوسلا نيب ام ابعجإب

 Le “lo نيساو ىغب برعش ىنم دارلا دبع sas :نيرم ونب al هدامع
 Sas مالا bol Mt Lille, dhs dits Ja filet كلللا لوم

da)هذه ىف تناكو نيجوقونب مناوخأ يودبلا كلملا كلذ ىف ماغاثو  

 اوناك AM ةوارغم Ju رره Ji كرق Le ىرخا ةيقب ةيناغلا :ةقبطلا

 لبخ لئابقلا الوم اوبذاجل قلص ىدارب عليج Lake pre رزقي نينطوم
 Pal هذه نم محانج Les نمم اولاطتساو (dal زاوطا ىف مثوغانو. كلما

Lx3 متهاستممو كلملا ىف متهماقم 41  riدبع وغب لاز: امو  STىف  

 تصحو fab .نم bol ىتح files cal Co file نم ضغلا
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RDS حانج نم ةفلخلا لكلا ةنغعل ةينيرملا à ةيدارلا دبعلا So 
 بئاضعلا ءالوه عيمجب معابتتساو نيرم ei دادبتسأ نع هلك كلذ ضكتو

Si Leىإلا كل  Rssةعبرالا ءالوه روما رياصمو ىئرجا دعب ةدحأو  

A)ةقبطلا هذه نيؤ »رى  dollةتانز نم  El),ءانشي ىم هنيتوي هلل  

 AN bi ةيقج ةيارغم ركذاب اهعما|دبغلو, لتيعتللا aile ssbée قه
 ةيناثلا ةقبطلا هذه ىب كلما نم ليدنم sh مئاشورل ناك امو

 LS ىم لوألا منطومب كليا ىم ةوأرغم نم

 ناسملتب لود ,adsl روخ لا ASE ضارقنإب ةوازغم نع كلملا بهذ امل 7

dater,سلبارطو سافو  dus,ىلوالا منطاوم ىف ةقرفتم .ةوارغم لئابق  

 مزكرمو مرصنعب pre ريثكلاو لولتلاو ءارصعلاو ةهقيرفاو نمبرغملا جاونب
 وغبو Bols ps نافمسرو.وغب هب ناكف هيلا امو ke bre لوالا

 ob gs كاجز وغيو ديمعس ss (4 نامزترو نم ol لاقيو (3 تيليا

Lessلاقي  folسلبارطب كولملا نور وب 5; ةوارغم نم اوسملو هتانز نم  

Estدالبلا ىن اوقرتفاو مرمأ  pre Giنب دمحم نب دهفلا دبع  

 رمالا ىلع اولوتسا نيذلا كلانه هقيب لها نم ارارف ساروا das نوررخ

(4) J'ai essayé ici de restaurer le texte qui est altéré dans tous les mss. Dans le ms. B on lit 

  et le ms Fةفلحملا و لكل , dxو  y din) Le ms. C offre les variantes CANتاضخحو

dis et did — (2) On lit dans le ms. F دقوأ À — (8) Le ms. Fpore en : => 

(4) Le ms. 20 رام مترو 
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 هموق اياقب ىلع لزنف منع لترا 5 اماوعا Rss ماقاف ةوأوز ىلا لقمنا رث

 مرمغو ديعس وب ىغبو نممزترو ىغبو نافهسرو ىنب نم فلتشب ةوأرغم

 هرهصو Lans هموقب مدنع هرمأ مظعف أهايأ هحكتاف هتقنباب اوذامو ىخب كولم

 ىم هيلع ناكل [es ىنمعب هوقمرف كلذ رثأ ىلع نيدحوملا ةلود نءاجو

 DS نهرلا دبع خوخام نبأ تنب نو روكامو نايرغيو زيزعو مرمبك وهو

 خوخام ةدالوب d HS 5 أذه ser NAS هموق NÂSs هدنع LL ملجأ

 هب تي جب دلو الي هنآ أوعربو لوم هبقعلو هل ol كيف نود ÈS همال

 بوسعي هب قاطاق اهتجاح ضعب ىف تبه ذو ةرجت ىلا هتقلاف | ىلأ همأ

 اهكردا امل ودعت . نءاج دعيلا لع هب ,uses هيلع نيعقاوتم Jai نم

Las,دبع  or)هذه قح ىف أذه  IIهبسنب الدم  dubهريشع عكر  

 فو ةكوش كلذب dj ىناكف ةوأرغم Jus هيلع بصوصعأو هيبأ ىنب ىم

 ةهقيرفأ ىلا متاورغ ىف هب نومي نم ةداسلا ناكو ةعاطلا بهاذم ىن مدقتلاو

 ركملاو هدمحب نوبلقني مو Ji رمخ هنم نولزنيف نمعجارو نميهاذ

 DA هموق ضراب وهو ةداسلا ضعب كرداو هب Let مءافلخ ديرمف هبهذمل

)1( Ici le ms. 8 insère les mots سلبارطب — (2) Le ms. F porte 0 
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 اذه نهرلا دبع ىلا اهلسأ رهظلاو ةريجذلا نلخ شكارم ddl كلبم |

Lesنأ دعب هئامدب  dusهل تناكف هنطو مخل ىلا  Lessهتبسكا 3,3  

 لالخ كلهو هريشعو هقباصع نم رثكتساو هموق نم بكرتساف ةرثكو .ةوق

 هل ناكو سكارمب LU رمأ ىعضو نموملا دبع és €( لسشف دقو كلذ

 نمح ىلع هموق Ab ماقف ليدنم brel ناكو et ليدنم A نم

 ليدنمل اميو طسوالا برغملا لاعا ىلع ةيناغ نبا بلجاو ةنتفلا حاير تفصع

 سف À dll نع Les هني هنيرع ىف دساتساف هيلي ام ىلع بلغتلا ىن لما

 كلذ ىلا امو ,dll شير شناو Jus كلمف دالبلا نم هرواج ام ىلآ هتوطخ

 OA lis ا اذهل ,are Lau JUS تارم .ةبصق طتخاو

Walاوناك دهعلا كلذل ةبجتم لها نأ نويرابخالا لقنو راصمالاو ىرقلاب  

 اهنارع برخو اهتحاس تاراغلا اطوأو Lie ساج ارصم Das ىف نوعمبي
 نيدحوملا ةعاظب كسلا Pos كلذ ىف وهو Lys de ةيواح ابكر ىتح

 هبلغ ذنم ةيناغ نبا ناكو ماداع نم ىلع برحو مملس ىمل مس هنأو

 دمحم وبأ :يشلا لزنو ابملا Les سباق ىلإ هوحازأ دق ةيقيرفا ىلع نودحوملا

 ةرسثع نامت dau كله نأ ىلآ ةيقيرفأ gs A سنونب صفح ىبأ ىبأ

 cars راصيمالاو: sal .ىلا فساو هرنمأ عاجر تسأ-ىق ةيناغ نب ىبحي عمطف

Lasنراك مق أهبرخيو  Àىنشو ةتانز دالب ىلإ ةيقي  Lakeتاراغلا  = | 

 هيقلو نجرلا دبع نب ليدنم هل عججو ممهبو 0 عساقو 1 تر ركتو اكاسبلا

 las ةيناغ نبأ هلققف هوارغم هنع تضفناو هيلع ةريادلا تناكو ةبحتمب

 اهب بلصف Aus رثأ رئازهل ىلع بلغتو نيرشعو ثالث وأ نيتنث هنس

 مل AS ءابجن ,ils هونب ةموق ىف هريمأب ماقو ب ND الغم .هرييصو هولش

 ble ليقتف نابعلا PAS ىلا pal ىف نوعجري ls, es 4, ةدعلا

 Ja sl لبج ىلع نيجوت ss مبلغ 5 ةهتم دالب نع رصقاو هيبأ
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  glىلوالا مركارم ىلآ اوضيقنأو كلذ ىلا امو ةيدملا  vibesاهب اوماقاو

de اولوتساو EL, جاوضلاو مايخلو نعظلا هيف اقرافي مل ايودب اكلم ٠ 
 اوظتخاو ةيصفشلل ةوعدلا ابيف نمهقم لاشرشو كسربو سنتو ةنايلم ةنيدم

Jah Où ني old ناسملقب dll قكسوتسا الو هنوزام ةيرق 

 هل دقعو اهب هناطلس  Lakeنموملا .ديع وذب هلبق نم هيخالو  Luبلغتلا ىلا

 طسوالا برغملا راصمأ ىلع  plisىنبو نيجوت ىنب  Janteهبكانم ءالوه |
 نب ايركز ىبارممالا ىلا اعيمج ماهوجو اوتفلف  alةيقيرفاب ةلودلا ليدم صفح

 دمع لآ نم  wallعوج ابل دشتحاف نسارغي ىلع هيرصلا هملا اومعبو

 ناسملت ازغاو: برعلاو نيدحوملا , Flatىلا لفق الو هانركذ  padدقع

de ليدنم pt سابعلا دقعف هنطوو هموق ىلع لك ةتانز she هعجرم ى 

 ةروبح دالوالو نمجوت ىلع ىوقلا دبعلو ةوارغم ( etذاختا مل غونو شكيلم
  aاهوذختاف  aies dés pisعم مسلا نابعلا  aléهيلع دفوو

 ةرمم هاقلف ناسملعب  Le S5sبهذو  disكتدحت هنأ لاقي ابضاعم اهدعب

 هنأ معزف اموي هسلجمب , celاسراف  belركفف ناسرفلا نم نيتيام لتاقي

Ly نابعلا حرخ هبيذكتب bee) داولا دبع ىغب نم den ىم كلذ 

 ىتح ابضاغم  des Aىتاو  ouiكلذب ىنعي ناك هناف هلوقق' قادصم
  ilهسقن , cleسمخل ىابعلا ( Leعبس ةنس هيبأ دعب نم ةنس

 ماقو ىنيعبرأو  allتحاضصو ليدنم نب دمحم هوخآ هدعب  JEىنمبو هنيب

 قافتالا ىلإ اوزاص»و نسارغي , Dslوزغ ىلا ةوارغم هموقب هعم رفنو
  callعبس ةنس ىهو نامدلك ةمْس , Galبوقعي ابهف ممزه ةياقسو

 ديع ىبا  GAىلا اوعجرف  ALI:اودواعو  Sol 3 aléميلع ضفتتاو

 ةيصفخلا ةعاطلا اوعلخو ةنايلم لها  GLSابا نأ ضانقتنالا اذه ربخ' نم
Le-ms. B porte: ةروقح 
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 دغسلا ىلاع ناكو ةياورو اميدو ,We du ريبك ناك-ىنايلملا دجا سابعلا

ua àهيلا لحرف  AMدخلو.  oh LI deةرهشلا هيب  de 
Lisهيغبو روصنملا بوقعي دبع ىلع هدلب ةساير هملا تبقناف .ةدامسلا  

sol dut Las,ةسايرلل احوهج ناكو ةيانعلا هذه وج ىف ىلع  RLدادبتسالا ىلا  

 PAU همعسأير AU ىرج sl كله املف ىراعملا نم قلخ كلذ :عم وهو

sas Lorccl,ةنعفلا نم داوبلا» فيلا[ «ةوار غم:  dunاههنيب ءارتفإ هسفن  

 نمهسجو عست Liu رصختسلا ةفيلخل ءاعدلا عطقو هزيمارج ابل عمجل هدلبب

 نيدحوملا نم ركسع ىف صفج ابا هاخآ dal مرشف سنوت dll غلبو
 اعزان .ناك ةقلالجلل كولم. شنوفذا لا نم ةدناره نب كيرلا نود هنتلهج ى

 ةفئاط.ناطلسلا els امايا ةنايلم اولزانف هموق نم ةفماط ىف همبأ نع هيلا

 ليلا ادعي Ales ينايلملا de اننا os will دليلا dire ىف

 ضعب نم جرخو ليللا تحت Sal ىلع وبا رفو لخادملا ضعب نم اهومكقاو

 ىاطعلا ريما use نب بوقعي de لزنو برعلا al قف. دلبلا تاونق

 نم ناكف قمل دبع ني بوقعيب اهدعب قحل نأ dt هراجاف ,dés نوطب نم
 ىلا صفح وبا رممالاو .نيدحوملا ركسع فرسصضأو مرابخأ ىف هانركذ ام هريمأ

 ةيصفخلا ةوعدلا اهيف ماقاف ةنايلم ىلع Jante نب دمحم اودقعو ةرضتلل

 سمخل نيتس ىنهتنث ةنس ليدنم y) دمحم كله رث. هموق ننس .ىلع

 نم pt Rack لزنمم )1 ,le تبات هاوخأ هلقق ,HN نم ةرشغ

 عقجأو رمالا ىف تبات هكراشو ىينم dual نبأ:ةيطع هعم لتقو مدالب طيسب

 سردي la pose بطعم jante al gi املا وكي هيلا
 ةنايلم نم هنكع نأ ىت pal ليدنم نب رع هلخادو pale ob نبا
 دلبلا des نم هنكماو كلذ ىلع هطراشف هموق ,dub ىلع هدضع دشيو

)1( Le ms. F porte Sole 
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dauهامكحا اماهل تف رمالا ىلع رع ةرزاومو تباث لعب ىدانو نيقسو نامت  

 SI اعزانت à هموق دايق نم نسارغي اهب نكقساو ةوارغم ىن.اهرمأ نم

 دياعو تباث قفتاف رحل ةياكن اهلثمم ىنسارغي ىلأ ىالدزالا à ليدنم

siليدنم  deنأ  lgهانكماف سنت ىف  Lieةنس.  Hasىيمعبسو  

 تس ةنس كله Ji ىلا رسع ةيالو ترقساو بهذلا نم افلا رشع él) ىلع

 ىلأ دوخأ دياع زاجاو ةوارغم Lab ليدنم 6: ob Jixub ىنييعنجسو

 ديعو ىوقلا دبع. نب دمحم Lab هيلادلانشلف عم داهجلو LL 7 سلدنالا

 دي: نم Lille سنت دالي تنبات ,eh Gb لو ىنسارغي Lo كلملا

ol -&sاما سال درعلا هيلا ذبنو  Rae lsدرتسأو  MASةنس  

 ىاقع هنبا رمالإب ماقو or كله ألو هكلبم ىدي ىنيمب les ىدحأ

 ٌميلغ ىتح ةوارغمو نيجوت SU ىلا وزغلا ,ss ل سنت هيلع تضقتنا

 عبس Liu Lot ةيدمل ىب ةاخادمب ةيدملا كلمو fol ام ىلع ارخآ

le,بلغو . ds de. Jade pretهل لزت رث ابيلع ىلوتساق  os 

 تالك ةبس ملا خر of ىلا عل انقارم olée dés مو اهكلمف اضيإ سعت
(aus,ميحاوضو مراصمأ ىلع ىلوتساف  nasal,اهنع  el,لابجلل ىلا  Jess 

 ىتح ابب هرصاحو ناقع dll نحزف Less اعنام كشرب ىلا ليدخم نب تبات

 نب فسوي ىلع لزنو برغملا ىل رجلا بكر هب طيحا هنأ نقيتسا اذا

 هدحعوو همركاف ىنمعستو عبرأ ةنس انكي re نيرسم ىنب plu بوقعي

 تالاجر grill نبا نمبو ,Le els ساغب péh هودع نم ةرصملاب

 نم هيلع لخدو de à مايالا ضعب lé ةلخادمو Le ركسع ىخب

 هب ناطلسلا راثو هلققو هب us المت ببشالا نبا ناكو ناذيتسا ريغ
 هموق ىف رمالل lé هنبا ماقأ دق ليدنم ue تبات GS ail عجندأو هنم
 ىلا تبات هوبا ىيصنا امو هنود ةوارغم كلم دبتساو هدهعل عيلع هالوو



7 

 مرمإب pus dal كلبم نم ابيرق كلهو ةوارغم ىلع هتراماب وه ماقا برغملا

 ركذو قينم Ah قينمو (ose هاوخا رمالا هاعزانو ىلع هقيقش هدعب نم

 ىلا اهزاجاف bé نب ىناقعب اقحلف ميلع اهتراما نم ll مموق كلذ

 Last لؤغف )1( ةرمغبلاب ةازغلا de ادفاق: ot ىنبرمعم اهوخأ ناكر سلدنالا

 bles نوملا دبع وها مب قحلو سلدنالاب ,La ةيالو لوا تناكف اهنع

 نمو نموسملا دبع نب نايز نب بوقعي نموملا دبع باقعأ نمو كلانه اعيج

 سلدنالا نطوب دهعلا اذهل م Rio ةعاجو ينم نبرع نبأ قفينم باقعأ

LLترا طل امس سل  reها نالت وبلا فك ءادنق  
Ras LS akaدمحم نب دشار هدفاح  etاهايا هحكتاف هتخأ ىف هيلا  

 اهراصحل du طتخاو Yale خاناف نمعستو نامت ةنس ناسملت ىلا ضهنو

 نب (© ىنرغيو نب رخل ىلشو ةوارغم ىلع دقعو ابيحاون ىف ركاسع حرس

Janteىنمعستو عسق ةنس ةنوزامو سنغتو ةنايلم جفاف اشيج هعم تعبو  

 هبسنب قحالا هنأ ىرب ناكو هموق ىلع هيلوي م ذآ هسفن ىن دشار. دجوو

 ةوارغم 4 هثاملوأ ىلا سدو ةبجتم Jus قحلو ناطلسلا نع عزافف ةرهسمو

 لها لخادو ةوارغم رما قرتقاف مب hs paul ذغان ةلخدلا fs دجو .ىتح
 ze نم رومزإب SON رع 1 ناطلسلا de اوضقتناف ةنوزام

ds polهيلع عقجاو  desىنب نم بئاتكلا هيلا ناطلسلا حرسو  

 نب ىلع رظنل ىنجاترو ىنب نيو قالطلا ىبأ نب de نب نسل رظنل ركسع
 ىوقلا دبع نب gl نب ركب al رظنل نيجوت ىنب نمو esyail دمحم

 ةوارغم ىلع دقعو del نم ىجصلا ناسح. نب ىلع EU ad نمو

 اهيلع ىلخو دشار اهطيض دقو ةنوزام ,Alias ليدنم نبرع نب دمحم
 pale الطم ديعس وب ىيبوه قحلو تبا نب cs te ىنبأ اوهو ايلع

)1( Le ms. B porte ةريغنلاب — (2) L'orthographe de ce nom varie dans les mss. 
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ce مودهجا ىتح نمتنس bad اهيلع اولاوو ةتوزام ركاسعلا تخانأو 
 ىب "لع  driasهرطضأ رث هيلع ضبقتف دبع ريغ نم ىناطلسلا ىلإ" ارلج

 , dalىلا
 ثالث ةنس هديب ايقلم ميلا جرس رورغلا بك

dl el 

 افعف 'ناطلسلا  dieحرس 3 دشارل ةلاقساو اسينات اهبستحاو هاقبتساو

 'ةيصاق ىلا ركاسعملا  Gilنأ هيخأ رظنفل  y CSSدنشأر لزانف بوقعي

  elناطق ديعس وب ىكب لقعم نق دمك  sosهايأ , 4xxS elضعب ةرغلا

 غلبو ةياغبسو  dlهع.ىنبإب رماو ميلع كلذ هظفحاف ناطلسلا ىلا  deنب

 نمو وج هيحاو ىيحي  Resنم  Ressاولققف , asماهسلاب , À feuحرتس

 ةبلاعتلا  Rsبوقعي نب فسوي دشار لسارو بوقعي نب ىيىحي وبا
 نب فنينم زاجأو مانع ركاسعلا تعجرو مسلا اهنيب تدعقناف  extعم

 بوقعب  «de aileناسملت [ aهدفاح نب مسلا تدقعنأو تاس ةنس

 داولا دبع ىغب ناطلش ىناقع ىب نايز أ ىميبو نبات قا  pa ceهل ىلخي

 ملاعاو مراصما نم هوكلم ام عيج نع نيزمونب  porىت اومعبو
 متيماح , Je Lu, alleغاجرتسا 5 عمط دق دشار ناكو نايز ىبا

  SEةنانلك ىلآ فحزو  IRCلوزن املف أبب  Es 27 Lieتراصو نايز نال

 اهيرق , deوبا هوخأ  seكلمف طسوالا برغملا ىلع ىلوتساو ناققع نب ىبوم
 تفيكوفات  Liuرث ةيدملاو ةنايلم اهدعب كلمو عبس  deدقعو سنت
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 Li ىبا ناطلسلا ةياجب بحاض ةكرح كلذ نراقو de stat اهيلع

 عاجرتسالا ةبجتم ىلا قاحا ىبأ ناطلسلا نب ءايركز ىبا رممالا Be نبا دلاخ

>lAدي نم  fake ll He Lylواكو دمحم: نب .دشأ كلانه هيقلف  

 هموقلو هل دقعو اربو ةمركت ناطلسلا هاقلو aile ىلع هرهاظو aile ى

 لابجو ةياجب ةيحاض de نيبلغتملاو ةلودلا ءايلوا ةجابنص عم افلح

 ةلودلا ءارزو sal cie نب بوقعي مهعز ديب دشار دي تلصتاف ةواوز

 بوقعي ليتسا سنوت ةرضحلا كلم راقيتسالل le ناطلسلا ضبن املو

 هيدي ىنمب À ى كباو هموقب هعم ,il ركسعو Le de che نبأ

 مفلس تارق. ىلع ىلوتساو مترضح كلم اذا ىتح هئايلوا ةرهاظم ىف انغأو
coulةلودلا بجاح  œil,ءاضمإب هموقو اذه  Saصعب ىف  deضرعت  

 هيف ىضفماف ناطلسلا sou ىلآ عفرو هملع ضمقتف ةلباسلا 4 ةنبارخل

 ةواوز نم هبرطضمو ce نبأ هيلوب قحلو ايضاغم ,oil بهذو dll ملاح

GES:نب بوقعي  cieكلف دق  Jul Leهناكم  ulدبع  ur) 

 pl Gas ىف هعم رجاشتو دشار .هقيدص ماركا ىف هيبأ: قح عري لف

 Less لداو Lie تاو هل. ,al ةحالسن ابيف نجيلا :ديع ركن ةرجاشم

xl,نم هناك  dotىنهجيلا دبع هلوانتو لوقلاب هعذلف هموق ساببو  

ct Las ditesروغتلاب .اوقحلو ةوأرغم عيسج رغذناو هوصعقا نأ ىلأ  

 فيهنم ونب منم زاجاو هب اونوكي م١ ناك هيلا امو فل pas رفقاف ةيصاقلا

 ةيماح منم.تناكف نئييلسملا روغتب ةطبارلل سلدنالا ىلا نوغيو وغبو

 نم رخإ لف نيدنحوملا راوح à .ماقو دبعلا اذهل عباقعا كلانه ةفلتوم
 نب de قحلو .اوضرنقنا نا ىلا -ةلودلا ركاسع ىف ةكوش اوناك مموق طاسوأ

ab xl,رصق ىن هتعب  Làدالوا راصو .ةتلفكف قمل دبع نب بوقعي  

pile baseh pole sigle nl benneمملإ ابر هساو  
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A) UE AT ER ets dd fine تاق 
  Jiةملك عججو نايز , phil, Gbعم  potنيدحوملا لعو ةنيقيرفا دالب

 , ed de, LS els«ل- ست دانحرست اك نيمعبرأو عست ةنس ودصض ىنأو

de xs LI مهطاوج كلملا صايغأ ى 7 فىارطالاو NI تضقتتناو 

 نب دمحم نب دار نبا  purentدالب ىلع ليدنم  Yet, caleبلغتو
Las هفلسل ناك ام داعإو: لاشرشو كشربو سنتو ةنايلم اهراصما ىلع 

 صلخيو .ليابقلا نم عبلاط نمل مدح اوفهراو ةيودبلا ممققيرط ىلع كلملا نم

 ةيقيرفإب هقطرو نم نسحل وبا ناطلسلا  àرجلا ةطرو نم  essةياجب

 ىلا  SEAهكلم عاجرتسا لواحي  Gillىلا تعبف  ceنب , alهركذو

 هسفنل طرتشاو نحو ركذتف هتمذ  GAنأ ىلع قلشب هموق كلم نع

 هل كلذ طارتشأ نم نسل وبا :ناطلسلا ىاف داولا دبع ىنب ىلع هرهاظي

  sadىلا هنع  dasداولا دبع ىنب  saluلبق هاركذ اي ناسلتب

bd Ab SA نم نسحل وبا ناطلسلا fall زسبو هيلع مرهاظو 
gl نا ناطلسلا. قافهم. لدخاف يمحو csù mnt das (1) ةبوب شن 

 حاط رضانلا هنبا كلهو هعمج مزيضأو  desءارضحلا ىلإ جرخو ءالوه ةوارغم ىف

 ىنوجانلا لواطتو دعب هركذن اك ئهقالا برغم اب أهنم قحلو  ASلا نم

 ناك اي مكلم ىف ةوارغم دالب ماظتنا ىلا نسارمغي ( pluميلا ضيتف
 مناطلس قيدو داولا دبع :ىب ركاسعب , salدبع نب .ميعزلا تبات وبا

 نساربخي نب نهرلا  dei LEةوارغم دالب  dauنينتث  camesلفو
Les à ىف سنتب دشار نب de Eh راضمالاو ةيحاضلا ىلع ميلغو معوج 

de فاو U, Qi خسقوو ناصف JL, هيلغ هركاسعب خانإو هموق نم 

Less Seul, هرصق اياوز نم ةيواز ىلا لخد هب.طيحا دق نأ دضار نبا 
(1) Aillieurs ce nom est écrit ةنوبدش ét ةيوبدش et LA 
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 مكقأو AN lues الغم واضو ةماشح نك ؛ةسقن 25 ساعبلا ؟ىع

 GET ىلأ .نورغ ال اكو ةوارغم نم هيلع Ré .ىنم ,pal هنيحل :دلبلا

 ,Lee لودنلل ادنج ble bel لودلا لمار pad األ
pal al, Leiةركلا نيرم ىنيل تباك دف قلص دالب نم  Labelىلا  

 نانع gl ناطلسلا كامي al ءاف pile, SE لا اوبلغو ناسملت

jus5 مرايت x2)لآ ىم ىنوجانلا  nlةلود  dbٌملعع ىاكم  de 

 ىميل تداك 3 plat ىف ةركذت ل سوي ىبب يسوم نبا ريخالا وهج A دي

 ناطلسلا نب زيرعلا دبع ناطلسلا ass ناسملت دلب ىلا ةئلاغلا ةركلا نيرم

 . أ es G هركاسع حرتسو :نمعبسو نيتنث Liu 2 Lait نسل ىبا

 برعلا نم هعايشاو .هموق ىن همام رف نمح ul لا نم Le رعانلا وج
 امايا كلانه اومولت LR ىلا ركاسعلا rl الو هاك كلذ قاب امك

 ةزج Lu جبذلا sil نب ىلع 2, نم ىبص aber ىت ناكو Alle ةحازال

 متن هتلفكف ميف هموقل ىذلا رهصلا مامذل متلود رجح ىن اهتي ىبر

 منادلو oo les متاويد ىف هقزر ,Le ىوتساو بش ىتح موج هفنكو
créeضعب  palهببج ايكاش ىزاغ نب ركب ابا ريزولا شويه دداق  

GE TE MRوب يدي اكتم  Neيف  TRS CAS RL 
 هريزو ميرعلا one ناطلسلا ميلا حرسو هوباجاف هموق ةوعدب ,col هرعنمو
 فمتك شيج ىف )١( نيغيبزيت رممك ةماج نب Jante ىنب دوعسم ىنبرع
 لاني اقيرك اليح مرصاخ لبهل كلذ ةحاسب لزنف xl نيرم ىنب نم

feولاهو  désىعسو ةنهادلاب هرسيزو ىاطلسلا ماتأو هيلع اوعنتمأو  

 ربي ضهنف ىزاغ نب ركب انا رخآلا هريزو حرتسو هيلع .ضيبقتف هوسفانم هب

 ىذقف Jul fées مب لزن نأ ىلا ةفيتكلا sad ةمغغلا ركحاسعلا

(4) loi ce nom est estropié dans tous 1458 5. 
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 هموق نم لف ىف ىلع نب 5e رفو ملقعم نم Al بعرلا ميولق ىف هللا
 ىبا نب où gl عم all ىلع اوناك نيضقتنملا نيصح دالبب قف

 متعاط دمعس يا ونب ىتاو ركذن اهسح ىنسارغي لآ نم FUI ديعس

 ميلا عوجرلا ىن ةزمحل ادبو lasse نسحو faste ىن pla .اوصلخإو
élىتح هموق نم ةمل ىف ريسلا  fe HSهياارلتتعا اما ناكل دو كن  

 ةرغ Les نظي )1( تو مهيت دصقو طئاسبلا ىلا yum ةعاطلا Jus نم

 ىف اوقباستو هبقع ىلع هودرو هدح اولفف اهتيماح هيلا تزرسسو اهزهتني

 رد ياكل لزق رابع ان ريو ,Lee هتلر صضتافم نأ لق ماشا
 x di ىلإ Le ss, Bel برضف dll kg ىن dis ناطلسلا هيلا

 ةنايلم رهاظ عل اهبضت ةدنسم بشخ ىلع [pen بلصو ناطلسلا

el,مرمأ ضرقنأو .ةوارغم رشأ  Lol,اعازواو لودلا ىف ادنجو ءارمالل الوخ  
 ىث لكو هدحو هلل ءاقبلاو مل ةريخألا ةلودلا هذه لبق LS اكراطقالا ىف

 | | dées VI تالا

 ةيناتلا ةقبطلا اذه نم @( داولا دبع ىنب dis ee نبق

busممل ناك  charsكلملا نم طسمالا برغملا دالبو  

 مملاوحأ رئاصمو مرمأ أديم ناك فيكو ناطلسلاو

 ىغبو لادرزو باضمو ass ةوخا دمحم نب نيدإب دلو نم fl ءالوه

XAS cela paraît étre uneىداولا  Ce nom s'écrit aussiتغو ,مههيل — )!(  Le ms. F porte(1)  

corruption berbère du nom دحأولا دمع 
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 ,es اناج نب كيشرو نب نمساو نب dues ىلا عفتري fous ناو .دشار
 ليجو bas pla JL als ممنطاوم sell لبق Ale ناك نيك

dass, él,لاخلا ند امفصوو ةيولمو  FUنيرم ىغب عسم  la 

 ءالوه داولا دبع ونب dir إو نمساو نب كيحز ىف بسنلاب معم ىنيعقحلا

fableاكو كلت  elsونب  sl,ميلا نيدجخم باصم وغبو لادرز وغبو  

 Leg Li و fol = مل نيذبانم نيجوت ,Ball بسنلاب

 ىنبل هيف اعبت اوناكو ىنامزالا ةماع Lust برغملا ةيحاض ىلع نمبلغتم

 كلذل مدهش نا لاقي Less هيف بلغتلا مل ناك نيح con ىنبو اونامو

 نودحوملاو نموملا دبع لزن اذا ىتح افكت نب قسويب cire ناك دهبعلا

 صفح ىبا يشلا ةيار تحت ,Gb دالب ىلا مركاسع تراسو otuds اون

 ل مشايخنأو داولا دبع ىب.ةفاط كلف. دعت $crus sb,S اك مب اوعقؤاف

 | ومب Lu نوركذي اهف اهرهظأ ةريثك ميوعشو ,prb تناكو نيدحوملا

olفطصرو وغبو وللو وغبو  (om veوغيو () فود  plu 

 معزيو Pois ةييبسنلا [dla فرح تيأو ei تيأ مناسلب ىنولوقيو

 bi اذه ىف 16 ,Les سيردا نب مساقلا دلو نم منا lo مساقلا وغب

 مساقلا نب دمحم نبا وأ هللا دبع نب'دمحم نبا وأ سيردأ نب دمحم نبأ هنأ

 هيلع ءالوه مساقلا ce قافتا الا هل دنتسم ال اعرم سيردا باقعأ .نم ملكو

 كلذإ ةحعب معا All باسنالا هذه لغم ةفرعم ىع .ءادعب ةيدابلا نأ عم

 سيردا ىلا يسن عفر امل دبغلا اذهل مكولم وبا ىايز نب. نساربخي لاق دقو
 دنع انعفنيف Las اذه ناك نا هانعم ام متناطرب لاقف هنو Se امك

 se ىن داولا دبع ىذب ةساير لزت و انفويسب اهانلت اهاف ايندلا امأو هللا

pluنهنكي ونب منمف ةريثك انوطب اوناكو متبصع زازتعاو لا ةدشل  

)1( Le ms. F porte تنرموي 
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 75 نهنكي هاوخاو نمينكي نب دوعسم نب نرغيو fée OS مساقلا نبا
 das اعنا منمو رغسمالا ,Ju ربكالا نهنكي نب .ىودعأ اضيأ ناكو

 نموملا دبع دهعل. Bale ul 1 تيناكأ ع 2# دو. نم دافغتم نبق

 ىفلا رو داقعتما نيا قلل دبعونهنكي نيب ىو عاق, دافغتم نب قد سبع

all sixدي نم  Psنب  Jeدبع هثعب نمد .نوسمب نيضمأ  

 ىمعو ممم داعم نب قل دبع ىنولوقي .نوخروملاو كلذل نيدحوملا عم نموملا

aieنيته ز تعم  bath lea, LR lan: silآلا ا  
 نمغو قيتحوتفم اهدعب ن وذو يب دافغنم ىقيححت وه Léls ةتانز (ds ىم

 ونب pl ىنب نوطب نمو ملعأ ,All ةحوتفم ءافو ةنحاس des اهدعب

 Past نم ربطم نب ةماج OS مساقلا نب () نكري نب لي نب رهطم
 هعفاط٠ eus :رث :نيدحفوملا جسم ةتانز. بو مح ىف db نموملا دبع دهعل

wo téléنوطب  Seمساقبا  Lolىلع ونب  fallمقساير تستفأ : ê 

PAعاط ومب ذاخلا ةعبرأ و اعج مرتكاو ةيبصع  dllونبو لولد 5493  

 ىغب ى.ةساب ( باصنو ىلع ونب )0( Les نالأو رهوج ىنب يطعم ونبو .ىك

 ce اذه dll عاط heros MS Crises «sal هللا عاط

 متعابط نم اوليو. طسوالا بوغملا دالب نودحوملا كلم ألو aus ىف مالكلا

 si يولي ىب دالب ةماع موعطقاف Rod اببس ناك ام مهايخنأو

 ىيك Lys dll عاط ىنب نيب ةنقفلا كتدحو ىطاوملا كلب اوماقأو أونامو

 ىنب ريبك el نب نابز ىك ى نب نم [اذك ] نب زودنك Ji نأ ىلا

 دهم نب ىسوي Le نبأ رباج هدعب Bal ماقو ;RS (8) HS نب دمحم

 45 لاقيو Psp مامايا ضعب ىف هب As هع نبأ نآيدب زودنك نم راف

 . )4( Le ms. C porte نكرم .etle ms وكري نب رهيطم وغب ب )2( Jelis ici ةعبارلاو

(3) Les mss, B et C portent ici رادكر ailleurs on lit زادكر 



1 

 كتينصالق يبات نب ob LS ىسارغي ىلا هباككا سوءرو هسأرب تعبو ةلايغ

Lakeنم مسوفنل ةيافس ىناثا رودقلا  tal otْق |, نايز  res és 

 ;Le ىاريمالا de لزنو سنوتعب اوقحلف عمرهم زودنك_ىب..هللا دبع مب

SR Leرب دمحم نإ .ىسوي نب رباج ديقسأو دعب <  alذيع تنيك.  

 لشفق اذا ىتح طنسوالا برغملا جاوضب داولا دبع ) نم dl اذه ماقاو داولا

 سلبارطو ont تاهج نع ةيناغ نب css ىزتناو نيوملا دبع. ىنب. ير
 تاعو Lau طسوالا برغملاو das il طداسب de تاراغلاو ورغلا ددرو

Lessاهمكقاف راصمالا سبكو  Cl,دالب  Ji, dl,مءارما  Jessناسملت  

 ةراغلاب ترسهات ىلع أو طسوالا برغملا دالب نم اهريغو اهحابتساو .نارهوو

 cu) Lans ىقعو تبيرخ نأ ىلإ :معنلا مطحو عر ملا let All داسفأو

 |als, dal 5 >xyxi كلذل ناس ls ةعباسلا AU ىم ىيثالعلا

 Jah ىوماملا ناكو ايضاحنأ نع pus أاهرشن مضي ىذلا ةبارقلا نم ديسلل

 ىنسحلا بلقو ريبدتلا ىنيعض الفغ ىناكو ديعس ابا ديسلا هاخأ ناسملت ىلع

 Anis ىق نناكورنطولا cle الماع ناكو ةيوك هموق Lance use sure نأ

 ةيحاضلا ىلع بلغتلا نم مل تدح ناك ام اهرج les داولا دبع es نم .

 fake ضبقتف هيلع اودفو Aie ةههشم ةفامجب ديعس LT ديسلا ارغاف اهلهأو

 مدع doi oulé à 454 Las نم dl labs duel نه ىاكر ملح
 دنهعلا كلذ ىف ,Rae ناكو dal عم ملعجو ناويدلا ىف نموملا دمع متبثأو

 يمن نيلعتعلا ميلا sain داع سول كساس د
 ةيناغ نبأ ةوعدب مايقلاو ضاقتنالا عمجاو هفنأ ىجو بضغف هودرف داولا دبع

 نوبح نب نسا لاقغاف all ةيصاقب هموق :نم نيمطبارملا كلم ددجج

diskديسلا ىلع ضيقتو  SIنم ةهجشملا قلطاو ديعس  erداولا دبع  
En |ىوماملا ةعاط  di ls,عبرأ  Lie)ةيناغ يأ 4 + ريطف  



ne 

 ىف هرمأ كال ىا. ىارو داولا جبع ىب رمأ ى هل ادب ف ريسلا هيلا ذغاف

SETضفخو متكوش  Rateهسفن تدك  y Ses Rs alمب  

 She bips 2 يي ne fus le كلذ ريبدتل ,cb امل مدعأو ةوعد ىف

 ىلا نالع pr ميهاربا جرخو تفلا ىلع هل ىوطو ةرزاوم او ءانقللا هدكعاوف داولا

dla)هبتعالطو .ىوماملا ةوعدب ئدانف دليلا ىلا ردانو رباج هب كتفف  LAS, 

Lo)نع عانقلا  Seمب نالع نبا  paille,ةيناغ نبا ةطرو نم هيف  

baséهيأز  LSىلا عقجأو ىنومالل ةعيبلا اوددجو. هعينص ىلع ارباج  

 ىلا .تعبو .دشاز ىنب we Ash داولا دبع ىنب ةفاك اذه هرمأ ىف رباج

 دهعلا هل بتكو ركشلاب هبطاخل ,dise مايقلا ىف هلاقعأو هتعاطب ىوماملا

 نم كلذ نولي اوناك نيذلا ةداسلا. ممر ىلع ةتانز دالج رئاسو ناسملق ىلع

duوهاب( عظات  Lust callفناكو  AU sp di US dla 
 ,d dl ملزانف كلذ دعب ةموردن :لهأ هيلع ضقتنا 4 هودعتقا ىذلا

 Al هويسعب: نم AL ماقو نيرشعو عست هنس [Axa برغ fun اهراصح

 ,Liu die LE رمالا ge cé À ةيالولاب هدهع sell هل ددجو نسل

palناكو ىسوي نب ناقع هع هيلا عفدو هتيالو نم  ssريثك ةكلملا  

 DS cal ةنس = à ىناسملعب اياعرلا هب تراقف روهلو ىسعلا

 هوعدتساف ةزع' ىبإب بقلملا تباث نب ob نب ناركر هع نبا هناكمل اوضترأو

 Gb رمإب اعلطضم ناكو مرما هل ,Lis pale مسفنا ىلع هولوو اهل

 ههلع رنبطم. وغب سفنف ىاوسغلا رئاس ىلع ايلوتسمو متسايرب |دبتسم

desممركاو كلملا نم هللا ماتأ ام مناوخأ ىلع ىنب هموق  lle sersقط  

 هيلع de ىلا اوعدو هوقاشف كلملا نم مل راص.اهف هفلسو ds أودنسحو

 ie وبا مل عجو ءارصعلا دبع ذنم مفالحا دمحم: نب دشار وغب معبتأو

 2 ىن كله Ji برح frs ةنيب تناكف .داولا دبع ىب لئابق رماس
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 بتكو.راصمالا eg ةفاطلاب هل نادو لئابقلا رّئاس .نم هب ىضرلاو ملستلا

 ىذلا كلملا ىلا اس كلذ هل ناكو: هلع ىلع ديعلاب ديشرلا ةفيلخل هل
 ni Lu هينيد هيسمكووأ

gi ىندل نم Lil نم Lil «ss Les ناسملت ds يقل L 

 de he ونب ابطتخا ,dsl دالن مأو طسوالا برغملا ةدعاق .ةميدملا هذه

 نم .ماوعلا ضعب معزي امو كلذ لبق Les اهرابخأ ىلع ىنقن مو fille ىف

 رضا ةصق ىف ناءرقلا .ىف ركذ ىذلا dl ىإو ءانبلا ةيلزا ابنأ اهنكاس

(oupsليصخلا نع ديعب رماف اهنم ريداكا .ةيحانب وه مالسلا اهيلع  

 مكلم عستي À لييئارسأ ونبو برغملا ىلا Gal let مالسلا Aile cause نال

 لها هيلع لويجملا عيشتلا تالاقم نم. ىف Ll اهءارو اع الضف ةيقيرفال

 مع وأ ضرأ وأ دلب نم Auf نوبسني وأ ميلا بسني ام ليضفت ىت”ماعلا

 AU نب Gel نبا ربح نم مدقا ربخ ىلع اهل Lois مو ةعانص وأ
 رايد ,Jess délit ىلوالا عفان نب ةبقع ىنيالو .نمب ةيقيرفأ de ىذلا

 اهركذو ابنم ابيرق رجابملا ىومع تيمس ds نأسللق 41 Koss برغملا

 رع عم prb À Qi عم doll ىرفملا ةرق ىبا ركذ دنع ىربطلا
 gl هنطاوم AT ةرق وبأ comes, die ba st لاق à ةنبطب صفخ ىوبأ

éluesىف اضيا قيقرلا نبأ أهركذو  atىب يه أربا  Ltهداديعسأ لبق  

dais slهنأو  Jessىلآ هونغ  Lis, altبكرم ةقانز ةغل 5 اههساو  
27 
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 انو رجلاو sal نونعي ailes عمجت اهانعمو )1( نمس Bord نم

caleسيرد  pe Aدبع  dllىلا نشل نب  sat}ىجقالا . Dora, 

 ODA نب دمحم oil ىيعبسو عبرا ةنس طسفوالا برغملا ىلا ضين هيلع

 ىنبو ةوارغم ابيلع لجو dell ىف لهدف ناسملتو ;dl رمما تالوص

Àطتخاو اهكلمف ناسملت نم هنكمأو ن  pes basاهب ماقأو دربغم  

 نب ناهلس pat قرشملا نم هرثا de ءاجو برغملا ىلا اعجار افكناو ارهشا
LU Massنه: اطواق فال  alleد يرق انوا طق قلم جراب  

 عست ةنس lus ىلا Gags rit ةزبارب هيلا aie هدعب نم سيردأ

 ce NO med ثالث اهب ماقأو اهربنم db longe ددجل ةيامو نمعستو

 هنغ« نما ههه يبل Lake دقعو متعالط هل نقسوتسأو ةتائز دالب اهيف

saluىيمب رغما لاعا ةومب مستقأو رغضالا سيردا كله. امو  BAS dal. 5,Lal 

 اهلاعاو ناهلس نب دمحم نب سيردأ نب cause vtr ىف lus تناك

tal cadتفرقنا الف ناهلس نب دمحم  désبويغملا» ىم-ةسرادألا. » ds 

 حست dieu bals 4 Cp ةعيشلا ةوعدب ةيفاعلا al نب ىبوم درضأ

 ىسمع نب شيعلا Jus نسل دهعلا كلذل اهريمأ اهيلغ بلغو :ةرشع

 Ras ىنبو ةليلم ىلا Wie رفف lan نب دمحم .نب سيردأ نبا
 بلغت الو هنصح ىلع الس هل دقع رث ةدم هرصاخ روكن ةيحانب هعانتمال

all ce desطسوالا  be alنم .ناهلس نب. دمحم :نانقفأ  pluلانغأ  

List adsبلغتو مهلا اوزاجاو رجلا ءارو نم ةيمأ .ىنب ةوعدب  her 

 Lgale ىومالا رصانلا هل دقعف Raul بزغملاو ةتانز. دالب ىلع ىنرفملا دمحم نبأ

ddeكله الو ةيامالثو ىمعبرا ماوعأ ن اسملت  deماقو  À pbهدعتب  

esنبا  SOAةيعاد رمخح ان  als Pr Siماوعأ  

(4) Le ms. B porte قس 0 etle ms.G نيس F 
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 ةجابنص بورح ىف كلهو ىيتنم : , de poséمدالب  delبرغملا ىلا
pl Gal متلود تمسقنا date ةلاع ىن ناسملت تلخدو ىعقالا 

 برغملا ةيالوو ةتانز ةرامإب لدقتساو  srروصنملا هدرطو ةيطع نب  urىأ

Lake el detre 5 4 راضف | اذكأ ماوعأ برغم ا عود“ ريماع 

 اهلقاعم نولتو , Jr Lo ; Laئنارهوو قامت  JSرت ةلديسللو رهسشأو

  xs bill aeنيح  AAل زعملا  cs àلسع ىلع  das callتس

& al, ىريز نب ىلعي dus) lab :قلع ..لدعتساو ans 

 , date «3 Lasضرقنأ: نأ ىلا  Balنب ىسوي دقعو ةنوقمل هي ىلع

Sul, هدعب نم نيفشات هيخاو .ىؤسملا رجفيت ا دهم اهيلع ail 

gs كولسم ىنم ةعلقلا بحاض LOU نب روصنملا نييو٠ةنيب :ةنتقلا 

 طا  nero, GUINEAكو  be bilansكلذ
 ةنوقمل نموملا دبغ بلغ . امو :هعضاوم . ىن .هانك , Jaiنب نيفشات  deنارهوب

 نأ دعب ناسللت برخو انبي  Jeماوعأ كلذو اهلها ةماع نودسحوملا
Le ىلا سانلا بدتو ابيف Gil, عجار رق ةسذاسلا QU نم anal 

 عنجو  esاهراوسأ نم. مغت ام مر ىلع , aieنيدونأو نب ناهلسل اهيلع

loue cs نم ed اذه نمبو نيدحوملا نيب al ةبتاتنه دياسشم نم 

  héمشايحنأو متعاط نم هلم  àدقع  Lakeإو صفح نا ديسلا هبال

Rs Joel مميارق نم Lake نولجتسي كلذ دعب نم نموملا دمع لا .لزي 

 ( ERههلا  Laiاهلعل اماظعتساو. اهرمإب اماقها عججا :ةتانزو هلك برغملا

 دق دشار ونبو .نمجوت ونبو داولا دمع ونب ةتانز نم هامحالا .ءالوه ىنآكو

 ابلغ  els cleناسملت , Lil callاهطئاسب ىن اوبلقتو اهركلمو
LUS رفاولاو اهدالب نم.بهطلاو .اهضرا .نم ريثكلا ةلودلا عاطقإب اوزاتحاو 

bre) لولتتلاب Roll .اوفلخ. ءارصصلاب مهياشم ىلآ أوج رح اذاف اهلئابق نم 



 ل

 كلذ .نم داولا ae sé ناكو ماياعر نم bd ةيابجو مندف عاردزأو مضرأ
 نابسملتي نيدحوملا ةالو ىو ,ol هفيرو هاحاش ةيولمو ءاطبلا نمب اهف
 ىلا Gill oies اهراوسا .ديمشتو Lines ىلا .مماقهاو مرظن ةداسلا نم

 ىف لافتحالاو اهب ووصقلاو حورصلا ذاختاو.اهرمصمت ىن sl اهنارع
 ,Raul كلذب اماقهأ Rebel نم ناكو رودلا ةطخ عاستاو كلملا رصاقم

 اهيلوو ىرشعلا a ىنينموملا رممأ نبأ. ىسيم نارع وبأ (ere أرظن هيف

déتس  dal ùge dde spamsتلصتاو. نموملا دبع ىنب قسوي  pli 

 اهيلوو اهيلع راوسالا gs راداو اهتطخ عسواو .اهءاغب ديشف اهيف هتيالو

 ,Ja نموسملا دبع نب صفح gl ديسلا .نب نسل وبأ ديسلا دعب. نم

Lessممأ نم ناك امو هيهذم  àةقرويم نم ماجو رخو ةيناغ  dauىدحاأ  

 ةنايلمو pd di .اوطختو Lots ile اوسبكو هانمدق ام نينامتو

 اهراوسا ديشت ىنرظنلا ىناعمإب :ةرمآ نسخ وبا ديسلا ىنالت اهيلغ اوبلغف

 اهرهبص ge اهيلع اقاطن Lidl قاعاو اهجورف دسو .اهنيبصخت ىف غالبتسالاو

 هدعب .نم بهذملا اذه ,LA, Just .هراصما نصحاو call لقاعم عخمأ

 us عفد ىذلاوه ديز انآ ديسلا sel بيرغلا نم قفتاو. اهب parell ىف

 نبا ناكو jbl ةلودلا نع ةعفادملاو GA عقر ىن اهل ناكف ةيناغ ىنب

 ةبغز .مفلاخو .dass ol .نييلالهلا نم برعلا ىنابوذ هيلا. 25e دق ةيناغ

 معزفم ناكو طسوالا برغملا ةتانز ,dll نيدحوملا ىلا منوطب ىدحا
Lieىف. ةداسلا نم ناسمللتب لماعلا ىلا مماربأو' مضقن حج مو  photo 

 دالبو ناسملت ىاوض de بلجي ام اريثك ةيناغ نبا ناكو. متقيقح ىاحو
 اهراضمأ نم tel بره نأ ىلإ ةدقفلا قعان .نم هعم نمي اهقرطيو ةتانز

 ءامحالا ءالوه (pl طسوالا ب رغما ةدعاق..ناسملا :تبجسماف اهرمغو ob لقم

 À Le .متتمون دابم LE ىف ةميهملا مل ,il برغم ا ةتانز نم
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al hante} at ah نازك Lula 
 ترشأتو رجلا قيسب لوكشرا اشو  Lai, LS? cr? Lasءانطبلا ةزق: ءأ

dixs =. Es | برغملا ; Léo! وم برزخ Las ىئيتنيدملا os e بارخ © واكو 

 ةوش بالجابو ةيناغ نأ  Fنع ءايخالا ; dbاهلهأ ىلع معولطو  DSوكلا

 تمعلاو .  eiقطختو  plىم ( ss Caمتيلاغمو نارها باي رخو

clés > أرضا ةقرزو ةسيبع ai لقم ىيدحوملا ركاست ىم اهتيماح 

 مف ةعلقلاو تابعو حاجدلا ىسرمو ع ةتمو  asتنل الو ران اهب.

  M, ds rs BU Leةكيد رهدلا رخآ ل تخ مض الو  ab Je 2قاسم

ai ةانقتتو ىلاعت NEEDS ةلأو رجالاب ابن mr) ad En ès, ose > 

 نأ  ssروصقلا اهب اوطتخاف مناطلسل ايسركو مكلمل' اراد اهوذغتاو نايز لا

els مالعالا اهيق ريهثشأو ءادعلا Le Las عمانصلاو مولعلا قاوسأ 

 لودلا رانضتما |  ds Mi seal, ES 5mثرأو هللأو  CNابيلع مو

Las Los.نيكي  JA esهينبل اتأرت هراضأو هموقل  

 Rebel, Lab 2 fs olives ني تنبات نب où نب ىسارخي ناك

 كلملا له ىلع الهاك ماوقاو dus Lac مفرعاو ةلالجو ةباهم سوفغلا ىف

als هدعبو كلما لبق JE كلذب هل تدشن ةسايرلاو ريبدتلاب LL], 

 Lol هرمأ نم همظعتو ةخشملا دنع ومالل الموم AIT ىنيعب اق مر
, 28 



 ا[

 ةردع al هيحا كلهم .دعب رمالا اذه ds الف ةماعلا هبئاون ىن هيلا عزفيو

RSىف  aeهقلشاو سلس لا ل دير ران يقفل  

 هتلهجج ىف مراصأو هيخا ىلع نمجراقل دشار cs رهطم .ىغب ىلع رهظو

eus,ةمعرلا ىف ةريسلا نسحاو هناطلس  lautهليبقو هرمشع  RAD 
 sad ببترو ةلالا sx, A مركو عانطصالاو ةسايسلا نسحب ةبغز .نم

 ءاطعلا ,ps Lab ةسحمار زغلاو مو ملا نم ركاسعلا قم قساو حلاسملاو

sl,ىف نعسبو باتكلاو ءارزوسلا . Jedi et gtسبلو  se 
elىنركلا دعتقإو ناطلسلاو  Le,ةلودلا راثا نم  dllرمالا نم .لطعو  

 [de lex الأ مكلم «bi Rd روس. نم كرقي 2 اهتسد ققنلاو

 ةفاكلل .اسينات هدي نم ديعلاو ديلقتلا ,Ji نتكارم ةفيلهلل هربانم

ss)لوال هيلع دقوو هموق نم ءافكالل  hsنبا  essرشا  ds 

 برقو هرشاف» Qi قرش نم ىنيلطسلملا ةيلاج عم رجلا زاجا نيدحوملا

 ىف دفوو هل .هافطما JE ىزروشلاو AM نم هلحاو dis مكاو هسلجم

 ابتاكو اغيلب المس م راكو Laure هيخال A باطخ نب ركب وبا هتلج

lusردصو .هبتكتساف انسحم ارعاشو  désباطخ ىن لداسرلا نم  ils 

 نسارتي لزي ,lis لقونت ام متاعمب see ىف سنوتو نتكارم نيدحوملا
 de dl مي قوتشي able pe دل تناكو .anal Le هده نما ليماحب

 DÉ هدلب ةلزانمو هسب سرقلا ىف نطاوم صفح Gi لآ مليدمو نوملا
 دعبو برغملا مكلم لبق نيرم ىنب هلاتقأ نببو هنيبو ASS هو كاذ

 Ress لف ىف ةوأرغمو ىنيجوت نم Si ةتانز de» هلو ةددعتم 6 هكلم

 eur ىلا ريشن ةفورعم راثاو ةروكذم مايا مداطوا بيرختو مدالب ىاستناو
 ظ ىلاعت هللا ءاش ىأ



 des ouh dés ناسملت ىلع LS ىا رممالا ءالهتسا نع ربد

 ناطلسلاب رفظو طسوالا برغم او ناسملت رماب où نب ob لقتسا الو

Me,هيلع اوسفن ةتانز ءايحا رئاس ىلع هبعك  ableهمركو زعلا نم هللا  

 ةوادعلاو CA رهظ هل اوبكرو ةعاطلا هوقاشو دهعلا هوذبانف كلملا .نم هب

giteمعبر  Ab,مرايد ىف  Elقفار نم متامعتعمو منوصح ىف  

Jiراصمالا عنمقمو  ls,ةفو عم ةروكذم عئاقوو ةروهشم مايأ ميلع هل  

 نمجوت ىنب يي سابعلا ىنب ىوقلا دبع ةقاشملا. هذه JS لوعيم ناكي

 ءارما هتوخاو sell دبع نب ليدنم نب سابعلاو نيدإب ىنب نم ملاققا

 ةيقيرفأ el لقتسا ذنم صفح ىبا نب ءايركز وبأ مممالا ,Lil ts ةوارغم

 زايتحا ىلأ الواطتم هانركذ اك نيرشعو or Liu ةينموملا ةلايالا نع أهعطتقاو

 ةتانز ةرهاظم نا ىري OS شكارم ةوعدلا. ىسرك ىلع ءالهتسالاو برتغملا

als de dام مي  sousميغرمف ةتانز ءارمأ لهادي ناكف كلذ نم هيلا  

 نمجوتو داولا دبع ىنبو يرحم not نايحالا ىلع كلذب ملساريو

 هلععب متوعد él نموملا دبع لأ dell  دلقت ذنم ىنسارغي ناكو ةوارغمو

adoمهلا  EPAديشرلا فانك مودع ىلع ام حو ميلول  fieدق  see 

coke sil djةدواعو ةافاصملاو ةيالولا ديم هنم بطخو  SLAMعاونإب  

csبناج نع هيلا اليمو هتارسمل انمقت نيئثالثو ةعبس .ماع ايادبلاو  

Allىنب . LPنب ىيحي ءايركز ايا ريمالا ظفحاو ةلودلاو برغملا ىلع نيبلخملا  

 نم وهو ديشرلاب نساربغي لاصبتأ نم PE DT das بحاص دحاولا دبع

 ديع هيلع دفو Il كلذ ىلع وه افيبو كلذ هركتسإو بيرقلا Ja هراوج
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 ىلع اخيرص دمحم نب ليدنم دلوو سابعلا نب ىوقلا  ueهل اولهسف

LLS, كلذ دادتعاو ةتانز ةملك عججو bats de sUxrui| كل أولوسو هرمأ 

au ام ءاقترال اكسو هرما ىف هماظتناو نيدحوملا كلم ءاطقمأ نم ds م 0 

 نم هيلا  Us Seمخيم ةرعنلا ىلا هدهو عوالما هكر هلها ىلع جولولل

 نيدحوملاب باهأو  lusىلا ركاسعلاو ءاهلوالا  SAرفنتساو ناسللت ىلع
Ras حايرو ملس ىنب نم هلع ىف نيذلا بارعالا نم ودبلا رماس كلذل 

 عست ةنس ضهنو هيعادل اوعطهاف , DANSركاسع ىف  Lesشيجو

 ماما حرسو ةرفأو  dassدالواو سابعلا نب ىوقلا دبع  Joieدمحم نب

das; al, ملئابق ىنابوذو معابتاو ةتانز al نم Bill نم دشحل 

  REAموخت ىف متافاوملادعوم مل برضو برعلا نم  LL poزغاز كزن

at كلامه هتقفأو برغملا ىف ميلس ىو cb aile re ىرطمت ةلبق 

 ركاسع عمجل ناسملت لزان ىتح هعم اولحتراو ديوس رماع ىنب.نم ةبغز

 نم لسرلا .ىنسارغي ىلآ مدق نأ دعب برغملا ىنعطظو ةتانز دنقحو ىنيدحوملا

  datéةءاربلاو راذعألاو , el solتلح الو ةبيخلاب معجرف ةعاطلا ىلا

 دلبلا ةحاسب نيدحوملا ركاسع  deg gels 5متعضن ءاقلل

  dealناطلسلا  Lise JUناردجلاب اوذالو  le eleراوسالا

  xlsباب ىدصقف دلبلاب طيحأ دق نأ نسارمتي ىارو دوعصلا نم ةاقاقملا

 ىلع افتلم ناسملت باوبا نم ةبقعلا  dsركاشم ةهقصرقعاو همصاخو

 لدجو وحن ممعف نيدحوملا  AJ Garsكل اوجرفاف , GEتلسنو ءارصصلاب
 ىلا. شومبل  abبدخ لكى م فاقكهموه   dues bikesناهبضصلاو ءاسملا"لمعب

 تدهو ةمدصلا رايت رسحو ةعيبلا كلت ىفع ىلجت الو لاومالا حانستكاو

 نودحوملا عجار بودل ران  nil, pilesهدلقي نهف هرظن ءايركز وبا رممالا
  elهتوعد ةماقال اهرغتب هلزنيو طسوالا برغملاو ناسمملت  allةوعد نم
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NASكلذ ربكتسأو أاهنع ةعفادملاو نموملا  Rollع أرسمأ أربتو دوعفأدتو  sb, 

lin dueىنسارغي ةمواقم ىنع  Les12( هنأب  | neهفنأ عر ال  y, 

has Gpsركسعملا جاون ىف تاراغلا نسارغي حرسو هقسيرف نع دصي الو  

 فاعلا هعجارف ue هتوعدب ph 2 Les, LS LI ريمالا كلذ

 لوبقلا طارتشال ءاسخلا طوس dsl تدفوو اهتيابجل ىئسارخيمل لاعلا ىديأ

 اد ع ;al JS اهيلقنمو ,Less ىنسحتأو Liste ىسأو اهلصوم مركاف

 ةيشضانل _ضعب هيلا سوسو هقيرط ءانثأ Er هلو مذ Cy° AM 5 عبسل

 برغملا ءارسمأو ,il نم هيسفاغم dl Lil هيلع نسارغي .دادبتسإب

 ناطلسلا ةراش نم سيل ام مسابلاو همارم نع اضرمعمو هردص ىن اجت :طسوالا

 ليدنم نب Eat «ae | ةيطع نب ىوقلا XAS دلقو lab هيزو

 ol كلذب ميلأ ages منطوو مموق نم ىفكيلملا روضغم نب ىلعو ىوارغملا

 كبأ ريسلا ذغأو as paul اوماقأو ىنيدحوملا .كولنم نم دهشهعو هترسضبكب

 لخدو 4 توعدب das cell دبع SD) ةوعد ةلادأو هيك هدايقنأو هتعاطل

 راس ىلع .ةوعدلا هل ماقأو هد.<©عب ءايركز ىبأ ريمالل قوو où CP ىسأ مكي

 نب ىوقلا NAS قاذاف هيهازع هوجو ةقانز نم هيناشم di فريصو هرباغم

 راصمالا نم دربتو مكلامم نم ريتكلا ىلع ,Ras مدالب .ىف لغوتو :عراتد

 منأو دسع نم AG م ةيعرلا ce عفرو متاعدو معامشأو ,F5 دعاوقلاو

 ناك ىأ di JU كلت ىلع لوي و مروجف مفسع Ja متكلم د وسببو

: 29 



 رو

 ام ةيصفخأا ةوعدلاب ىسأرخي Ja) tous شحارمم be is نم

  Aiديعسلا ضوهن نع  Reهتلزانمو شحارم |

 لبجب ىنسارغي  abكلانم هكلهمو تكدز

 اا ا ا تلا رنا زلل ورمل هير did Lait اما
 re) SF دس °cy رجلا los LÈ“ دوه نإ عطتقاف RSILe ىع اهوعطقو

 4[ cs4ws هسففل ais | صفح هكا {LC ءاركز وبأ رممالا ,Les هدهعأ

 ds, Mal Ji نحام ةوعدلا بريك de» بلغتلاو ةتانز ةملك عج

 نب سيردأ Dell ىنب ىلع معسلا ةيالو كلذ. نزاقو ىنيعبرأ Lau ابيلع

realنب ىفسوي نب بوقعي  ousديعب اظقي امزاح اهش ناكو سوملا  

 اهلثام ريوقتو اهفارطا قيققت ىف ,USE هقلود ىاطعا. 3 bé ةهلا

 sal ls De بوغملا El Le y ىب ىم حقو أم Abe راثآو

 زيبخ هركذن F اههف ةييصخشلا ةوعدلا ممقماقأو dun, «de ممسالهتسأاو

 sol. ils دشتحاو ,als برغملا برع رفغتسأو مللع حاذأو رحاسعلا

 ركسع هعم رفنو هيك 7 نيم ىكب ةعاط كلانه هتلصوف sb» ىلا رهسلا

 داولا دبع وغبو نايز نب .ىسأ خي اجنو اهءارو امو ناسملت ىلا ضهنو معمم

 ىلع دقو. Les baie ةدبجو  ةلبق تكدز ممات ةعلق ىلأ م دالوأو ميلهأب



1 

 همدخل بهاذم 3 اعباث {dell ايدوم ىسارتي ريزو نودبع هيقفلا ديعسلا

Loosىف هفيرصيو هيلا هوعدي ال ناسللتب ةفيلخل .تاجاح نم  dau 

 ةرسشأبم M او هرذعي و هناش ىف ةفيلهأ À ons لوصو نع أرذعمو

diellنوناك كلذ ىف هد عاسو هسفنب  RO PRE PE sn Lo 

 لقاتتف همادقتسال انودبع اوعجرو ةلل نم رضح نمو هسلكب ىروشلا

dansةحاس 4 اهب خانأو هركاسع 3 ليهل ديعسلا دقعأو هسفن ىلع  

LAS fais el,نديمك لع رقم بكر اهةعبارلو  Use lie 

 موقلا نم سراف هب رصبو هناكم ' ى :مققبو مدتعملا de قوطتيل ممَتلياق

 is سارمحالل لبا Jul :ناك lai نموملا دمع نب cé فرعي

 دعب نم ةيلع اوضفناف رباج نب بوقعي هع Gb نايز نب نسارغي هنم
hs)نع هبكاف فسوي هنعطو  JS, dusنب بوقعي  peهريزو  

 نم ارينعو ىولعملا نم bel هيملوم متقول اومحلتسا 3 شوطع نب ىبحي
 - ىيعسلا دلو نم Lesl اذيلوو طمقلا a ىراصنلا ننح دداقو نايا

 ph prés lat "لدول هع a Lee كك ناحوسا دا
Hiىف ةرعومملا باعشلا ضعب :هتعطتقاف  dis Lىاس 7 ءالوه.هب بئاوتف  

te,ام  desرفصل كلذو  Lauتعقوو نمعبرأو تس  x)3 5  

 SN عيرص وهو (sata ىلا le jobs اولغجاف ربخل رئاطل ركاسعلا
 Fl ةفيلخلو همكله .ىم ةءاربلا ىلع هل ,pal هأدفو هايحو هيلا لزغف

 دبع ونب ذخأو dues ركسعملا ,ul ضاف نأ ىلا هسفنب دوبي هعرصمب

 ناطلسلا طاطسفب ul صتخاو تازافلاو ةيبخالا نم هب ىاك ام دارنا

 Lie هيف Sul ةريخذلا ىلع ىلوقساو هموق نود ةصلاخ هل ناكف

careهللا ىذر نافع نب ناقع  disىتلا قحاصملا دسحا هنأ نوعزي  

ul .ىجيلا دبع دلو دنع ةبطرق نسازخ ىف ناك هنأو هتفالخ دهعل  
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 ىئئاوطلا كولم رئاخذ نم ميلا راص اهف ةنوتمل Ses ىن راص és» لخادلا

 نازخ ين دهعلا اذهل وهو Gal ارح نم نيدحوملا iles ىلإ م سلدنالا

 مايا معيلغ ee os لآ ةريهذ نم هيلع اولوتسا اهف سافب نيرص ىنب

 نب ىبوم نب نهرلا دبع fre ile ىلع ةونع اهماخقاو ناسملت ىلع
 عبس ةنس ابالغ اهمخقم Gad ىبا ناطلسلا ةسيرف نسارغي نب نافع

 رردلاو ةرخافلا ill تاز رفح نم مظقنملا دقعلا res ةرتكذن اك ىنيثالثو

 be 5 راصو نابعتلاب este هتابصح ىنم ةددعتم gas ىلع لقشملا

CACىلا متريحذ :نم هيلع اولقشأ اهف بالغلا كلذ ذنم  olقلت  

 نم هعجرم ةياجب cale نسل gi ناطلسلاب لوطسالا قرغ دنع رجلا ىف
 Le "ةههابشإ. ىم فرتطو هلاثما نم رئاخذ ىلإ دعب. sis اهسح سنوت

 ينك و ةرعنلا as انو els نم هب rt» s RENE كولملا هصلةسي

 de عفوو زب dial ةاراوم als قف ol رظن ةيبلا كلت ىصاع

 رظن رق die هللا كيغع per ىبأ مسا ةربقمب )1( دابعلاب همفدم 4[ داوعالا

 اهيلا رذقعاو ele نأ دعب ركذلا ةريبشلا تننو زعأت ,dsl همرح نآس ىف

Leعقو  de opelنم  Leداولا دبع ىنب   Réel Aiىنفوقملل  

 pi ىلع ءاقبالا ف لنيج muse كلذب هل ASS ممقعاط موك دغع ةعردب

 gl دبع ىنب ةكروش تدضخ دقو ludo ىلا .عجرو كلمل تارم ىرو
Axel,هدحو هلل ءاقبلاو هناطلس ىلع  

ْ (4) Le ms. Bporte. دافعلاب et le ms C دايعلاب. 
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 (dal pot he ىم LP ىخب ىنمبو هميب ناك اع ربك

 SUN ie ةسفانملاو ةاغانملا نم sand ىئيذه ou :ناك ام انركذ دق

 ندب مخلا ناكو ةرواهم laut نقي غلا ele els الج ةاواطعلالا

 ةلودلا ليقف نفع نموملا تبع وثب ناكو SU 4 Le cost ue ie فلا

 عص داوسلا NAS ىنمب ىن pra برغملا aile ىلع نيم ىخب بلغتو

 ىلأ ىزات ىهب ام برغملا لالخ نوسوجف نب ١مم ىنب ىلع نيدحوملا ركاسع

 رابحا ىف ركذنسو غل ةعاطلاو نيدحولل ةرهاظملا لمبس 4 رصقلا 4 ساف

 كلم ىلا نيرم ومب ىساو ديعسلا كله املف كلذ نم Lai نيرم ىغب

 ىلإ اهيلغت :nes افي لسا MS امكااز I يي سو وسل
due Lo céقبلا  paleدق  lessتشحتو ةريسلا ءوس هموق ىلع  Ale, 

 GS ىبأ لماعب كتقفلا ىف Rae اولعفف ,cos lldidl dell ةاهللا ىف

Lolدبع.  GTىلأ عوجرلاو  dellوبا ذغاو ةفيلقل  (gsملزانم ىلا ريسلا  

 ىغترملا ةفيلخل نيب ةبطاخملا تلصتا Load اذه ءانثأ ىنو اروبش مرصاخ

oh:ذخالا ىت نايز نب  SEباجاف ساف نع قمل دبع نب ىبحي ىبا  

 نب ىوقلا دبع هعم رفنف ةتانز نم هناوخأ اهل رقنتساو هيعاد نسأرغي

 ,bas call ةتانز نم Juil ةفاكو نيجوت ىنب نم هموقب ةيطع

 راصح نم GS gd دبع نب ىحي a ىلا مربح غلبو برغملا ىلأ اعيج

 otre xl ركاسملا ةيقب ىف مناقل ضبضو Lake هيناعك رمخ سىاف

dubنفشكنا ناككملا كلذب ةروهشملا ةعقاولا كلانه تداكو .ةدجو ةيحان نم  

Lasعوج  saleى اوعجرو هرمغو نمفشات نب نسارغي منم كلهو  
30 
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 اهلخأ نم ىدكي 1 هاا هنع ىنتي هناا ,Lars اهيعر هل <[ ةلصاوم

 هيلا زربو A ىلا نيسهو سه Liu Gi دبع نب ce وبأ ضهنو

 ىلع ىبحي وبأ pal cab مزهناف طيلس LE Ress تفحازتو نسارغي

 دهض برغملا لا اولفق LL GA دبع ىب بوقعي دوخأ كلذ ىع هأنثف هعابتا

Le Jo!أبتالف بايذو  dieاهلج نم ةساملك ىف ةرغلا لابتهأ هسفن  

 هموق نم هرضخ نمم oué ابيلا قباسف ىيحي وبا كلذب رذنو مرابخأ

 ةبغز ءايحأو ;db ىم دءايلوأ ىسارغي رفنتساف se لل daliis كلذ ردا

 هقيرطب رمو امزهنم نىسارخي ىلوو هب عقواف هموق ىن dl دبع ىبا

 Al رازوأ حضوو gs اوعادت 3 اهيحاون ىف etes [مفستناف تيس رفاقي

 rw Le وا ىلا ةندابملا تلصتاو كلذ دعب اهنيب قافو لا دقع

 = أم

(4) Le ms. C porte رخاأوب 
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 SP ee à 0ك cd اك
 مب iii هتلج ىف اوداك [Li ىراصنلا Me "نم Lil مدخخسأ

loseملوانو دهاشملاو 350 ف مب ايهابمو مناكم  BLهقيانع لبح ىم  

Ps}مرمأ لعتتساو هب أو  RUESنداك اذا  RE 

 مردغ ةصق تناك اهيلا هتاكرح ىدحا ىف نيجوت دالب نم des .مم داعب

«ut Alexa)قسطا  Lels 4 dlبكر هنأ كلذو نيلشللا نه  Das G 

 فقاو وه افيبو ناسلت باوبا نم 1 نيدامرغملا بابب دونهل ضارتعال همايا

 نب دمحم ىلا ىراضفلا ردابو post هيلع ادغ ىضغلا ةلياق دنع هبكوم ىف

el obىيوجخلاب .هل راشاو هولتتقف نسارخخي  Feهنكماو هرارسل ىضلا:نماو  

 Se نسارغي ابنم سحا ,des هطلاخ دقو ىراصنلا هبكنف dsl نم

 مب تراثو ردغلا نمبتو sat بلطي هماما ىتارصنلا ضكرو هنم صادناف

 HN 258( متلؤاغتو بناج لك نم مب طيحاف اياعرلاو ةيماحل نم ءاهدلا

 tes 5e) ىحصعلاب اهدشو قوهسلاب ad حامرلاب اصعق @ كلهم لك ىف

loss at PESىراصنلا دنج ا هدعب' نم مدخسي و أروهشم  

ee Neدئاغلا لخاذ  
 نم Les رمالا مل مي م ام دنع ,dt Let 45h نسارغي هيحإب ail ىف

 ملعأ ,A مناش ىن تيغقتلل ةعيبلا alé هله ملف مج ادن

(4) On lit dans le ms. 8 نيدامزغلا et dans le ms. C نيدامزفلا — (2) Le texte de ce 

passage est altéré dans tous les mss. ; j'ai suivi la rédaction du ms. F, en y faisant quelques légères 

corrections. 
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 نيرم ىنب AU ىلا دعب

 ىصقالا .برغملا ءارصع ىلا ىنييلالولا برع dès te لقعملا برع ناك

 غنم هللا ديبع ىوذ الا نيرم ىأب A مشايخ (à) db اعيشو افالحا

 لمكتسا انو اهل ةكراشم- وأ داولا دبع ىنب ele . قصل AE تيكادك مانع

 ميلا اوذبنو بكانذملاب اهنع موجاز مكلم هدفا »ناسي ذاوللا بقة ىقب يلم

 ءافلح اوناكف all روصنم يوذ نم ll Rss اوصلخساو دهعلا

 متلحر بلقنمو Ale ىف ةساملجم تناكو هموقلو نسارخغمل ةعيشو

 هب اورات م ىنارطقلا اهب دبتسا à نيرم ىب كلم كا ترابم لحق «كقانكو

 رابخأ ىف هاركذ اكرع Ly ىلع. كلذ لبكا dei ىغخترملا ةعاط 41 اوعجرو

 ةنسرع نب ىلع اهلماع اولتقو ةساملج# ىلع تابنملا بلغت. رث نيرم ىب

tes ansنساربغي |ورثأو  late, (Reهتوعدب مايقلا ىف دلبلا لها  

 نم هوهكمأو هموق ىف ابملا ضبنف ,ls babe اهيلع مولجو

 ةنينح هتحأ نبأ هعم sl, CLS هدلول اهيلع دقعو LE ءاهدايق

dal,نب دمحم نب كلملا دبع  deدمحم دلو نم عرد نب مساق ىلع  db 
 ee» هنبأ ماقف ممثحو مرْئاشع نم معم نهف ةماج نب نسارغي اهعم

 ,al لزي مف dal نبا El ديعب هنم لاداف كله Qi ىلا اهيلع ارممأ

 هتعاطاو ممتفالخ راد ىلع نيدحوملا Ga دبع نب بوقعي بلغ Qi ىلآ اهيلع

 ىسأ à dell. se Abe عازتنا ىلإ همزع هجوف برغملا دالب ةماعو ةبخط

 اهيلع اومصنو ,dll برعلاو ,dl نم ,sad ركاسعلا ىف Lei ىفحزو
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  1#تالث  CYR ASاهوحابتساو  STكلملا لمع ىنادئاقلا  OLةنينح

 ىكب ىنم ماعم ىنعو ةماج نب ىنسارخغيو  NASءارصأو داولا  butتراصو 4

 نيم يب ةعاط  àهدابع ىم ءاشي ىنم ةيتوي هلل كلملاو مايالا

 GA دبع نب بوقعي عم ىنسارغي را نع رخل

 so» ةلاطتساو Rss لشف دنع wall دبع ىنب نأش نم ss انركذ دق

 5Æ ذخالا ىف مب ديلا لاصتاو داولا دبع ىنبب راهظتسالا ىف fe نيرم

 his سم ةنس سوبد وبأ ىلوو ىفترملا كله الو Ras نيرم ىنب نم مودع

 هقعفادم Goal لسسارف قمل دبع نب بوقعي عم هتنتف سهطو ىجو

 روغت ىلع تاراغلا ىشو ul La هباجاف ةيدبلا ىنساو دهعلا دكاو

Le el, allقلل دبع نب بوقعي ناك أران  Lolشحارل  etاهنع  

 ىداوب ىناقي فلا فحازتو (dl ىلا Gays هعوج دشتحاو برغملا ىلا عجرو

 تحبتسا ىنساريتي ىلع ةعيقولا le, digues لك Jul دقو غالت

Lessوبا رع هغبا كلهو هموق محلتساو همرح  Gaiaزعا  où,3 هيلع  

 نحكم نب ىيخي نيآو Less ىب كلملا دبع نبا لغم هريشع ىنم d بارتا

 ls di قفا هع ىف بوقعي هنع عجرف ماش نب ميه | نب رغعو

 غرو أهنم نموملا دبع. ىئب رثا ,Le اهيلع بلغتلا ىف :هناش ىضقنأ ىتح

leعومجلو ةدماصملا نم برغملا لها ةفاك دشحو داولا دبع ىغب  

 ىف نساربغي هيلا زريف gares Les داولا دبع ىنب ىلا ضهنو لئابقلاو
 تناكَف ةدجو gl ىم ,dl bals برعلاو ةوارغم نوم ,Al هموق
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 دعب هلهإب اجنو سراف هنبا لتقو dog تفشكناو نسارغي ىلع ةربدلا

 PEL ناسملت ىلا ,Le هحاستكا ةرعم ىم ايدافت IL دركسعم pl قا

le,مدشو  [y cieكلانه هيلا عقجأو ناسمللعب هلزان رث ةدجو قكل دبع  

 de ناطلسلا ديب هدي لصو ىوقلا دبع نب دمحم مريمأ عم نيجوت ونب

 ds Las bel Rate aires Lt ناسملت L etes هموقو نسارغي

 اهنيب ىتدقعنأو مرابخا ىف هركذن اهسح هكلم ىناكمو هلع ىلإ لك

 DU نساربخيو داهجلل Gi دبع نب بوقعي غرفو كلذ دعب نم هندابملا
 هركذن ام als نم ناك نأ ىل Ps ىلع ةوارغمو نمجوت

yامو نمجوت ىنبو .ةوارغم عم نسارغي نا ىنع  

 لودلا مقلاس دق ils abs نم ىلوالا منطاوم.ىف ةوارغم نم ءايحأ تناك

 ىنيو نيفيسرو cs لغم اهب اوضرف LU عوماسو ASLe ىئالت دنع

 نجلا دبع نب ليدنم ىنبل ناطلس ,ps OS () ريمزترو ىنبو تيلي
 É sb, Si ام ىلع هدعب Les جلا دبع ذنم لالا مكولم رفح لأ, ياقلعا# ىم

 جراونلو راوغلا رغكو اماضع las, he ةفالخلا aus jai اخف مريخ
 ةيحانلا كلب هدعب نم os cyril دبع نب ليدنم لقتساو تاهجلاب
 اوبلغتف ةبجتم ىلإ اولواطتو اهملا امو لاشرسشو dos سنتو هنايلم اوكلمو

 نم ريثكلا اولوانتف هيلا امو سشسي (sl لبج ىلا ميديا اودم 3 اهيلع

 اهل onsldt ess نعي نم مموقو ةيطعونب Lis fall 3 هدالب

(1) Voyez page دور note &. 
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 ءامحا لوخد لوال كلذ ناكو وسلا ol قرش ىلش ىلعإب fable ىف

 ىحاون ىلع داولا دبع ونب بلغتف لولتلا ىلا ant ضرإب ةيعجانلا ةتانز

 JA ءارحصلا نيب Le ىلع ىنيجوت وفني بلغتو ,Le cest ىلا ناسخ

dot alشي مشنأو لج 4  dlكلم محلا راصو كتايعلا ىلإ تارم  css 

 ىنطاوم Là نمو نمجوت ىنب نطاومل lys نمف ءامطبلاو كيس داولا دبع

 Jolie ad hi :ىيبو .داولا ىلبع ني ideal كماكو ةوارغم

Dasىلا  Julربيظتسي صفح ىأ نب ءايكذ.وبأ ريمالا لوملا ناكو  

 Se خف نم ناك ىتح مب ماريو داولا دبع ىتب ىلع sad نيذهب

call slim Leةراش معمج  le «sitمرابخا ىف <=( دانركذ ام  

 بو ri تايعبلا هجو ميلا وه cire Lt امدح ساري اوجازف

dl agile dla eeنين ناقه  ol 
 ob نب oh عجر الو هرحذ Al نيرم ىنب دي ىلع رق هدي ىلعو
 نمعبرأو عيس ةنس تناك ىتلا هدجو ىخاون نم ىلسيإب نب 'مم ىنب ةأقل نم

 هعج م كلهو نيجوت ىغب نمهموقب ةيطع نب ىوقلا دبع اهيف هعم ناكو

 هدالب ىلا قحزو هدعب ريمالا دمحم du ىلا ديعلا ىسارغي Sax اهنم

 ىوقلا دبع نب دمحم mal هيلع تعنتماف اهنيصح لزانو اهلالخ ساج
 نم تنيكرفات نصح لزانف ميلا نيس ةنس ةيناث ىحز 3 هعافد ىف

fesناك  Lis fs aaدمع هفاح  nue upىف هب عنتماف وعلا  

 ىنشي اهدعب نساريغي لزي و اهظك نسارغي die لحرو dos نم ةفماط

 نم asie تنيك el ناكو pires ىلع بئاتكلا رمجيو مدالب ىلع ةراغلا

 اذهب صتخا ةياجب deals لها ةجابنص ىف هبسنو ىوقلا دبع cu عئافص

 دل ناكر die عافدلا ىسحاف هدلوو هلام ةرقكب زمعاو هيف dons ترو نصعأ

 نب دمحم ويب dy ou Lire ةروكتمرابخا :ةيلع عافتمالا ىف نساربغي عم
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 هسفن alé هدادبتسأ نم اوفنأو هميعن ىلا boss نمسح ىوقلا دبع

Lire GS airs lib,ام دنعو هركذ ىتاي اك هفتح ىف نصحلل كلذ  

(ts ones ce Lol jeunesنب دمحم  ueىوبقلا  Det Jos 

 دعب نيعبس ةنس ous بوقعي ك]رران املف قمل. دبع ىنب بوقعمب هدي

 هموقب ىوقلا MAS نب دهجحم sl dm Ale DEL ةدجو re ىأ

 عجرف ميلع عادتمالا دعب اولحرو اهراصح ىلع هعم ماقأو نمجوت ce نم

dl rasدبع نب بوقعي دواع 5  GAةلزاغم  ar MEيمناك  

 ىوقلا دبع نب دمحم هيقلف )1 ةزوز À ىف ىنسأرغيب هعاقيا دعب ةياقسو

 ناسملت اولزانف ايلم نساربغي دالب بيرخت de ميديأ تلصتاو ةءابتكتقلاب

SLIللا لك عجرو اوقرتفأ  ssىنم ىايز 5 ىنسارهخي نصلح  ses 

ss)مدالب ىلا  LL,بلغو مضرأ هركاسع  deاهنارع برخو .ةيحاضلا  

 ناكف ةوأرغم عم هربخ امو ركذن اكوام tal oùes Lee نأ الا

 ىتلا ةشفانلل ىجهيلا دبع نب ليدنم ىنب ىنمب بي مضتلا Ras هيأر داع

 قو نيتسو تس Liu غالت ةعقأو نم عجر 517 مموق ةساير ىف منيب كن انك

 لغوتف ةوارغم دالب ىلا اهدعب فحز رع هدلو اهيف كله ىتلا ةعقاولا

Leنم رع هنكماو ةبلاعتلاو © شكيملم نم مءارو .نم ىلا اهزواجتو  
 ابكلمف هتوخا ىلع ةرهاظملاو ةرزاوملا طرش de نيتسو نامت des ةنايلم

 Liu برغملا ىلإ اوفحزو ,A ىلا ةوارغم نم ريثكلا راصو ذمموي نسارمغي

 نب تنبات هل قاكف ىنيعبسو ARS dau ps ىلا ,Loue قفحر À نيعبس

 هل لزن رف تباث اهعجرتساف Lie عجرو PS ىف نخنأ نأ دعب: سنت نع ليدنم

 alle بلغلا هل رت ام دنع هكلهم ىدي نيب ىنينامتو ىدحا ةنس اهناث اهنع

à léجراح هميم ايتن «وايجئسألا ناك نواب ىلا مقالب:  L ddeمريكت  
(1) La ponctuation de ce nom varie dans les mss., mais cette lecon paraît être la bonne. — 

(2) Le ms. Bet G portent JS hs 



 FETE ENT SNA LP ميع ولأ ازمنأ ىع ربع

Leنكم ونب  eoىنب نم ةبارقلا ةيلاع نم  oùفيلفنا ف منوكراشي  

 دلولا نم ةعبرأ اذه ديك :ils هللأ عاط LP nd Ses نب ناكر لي ديع

 دم نب تباتو مكولم لوأ ىسوي نب رباج هدلو نمو ىسوي مريبك

 x تدمج نم عزت داولا دبع ىنب نم كولملا وبا تبات نب ob هدلو نمو

sN),دبع  Hein EU]مساق  vsعرد  tilهيا  nn 

 شرعو ىبحي دلولا نم هل ناكو دمحم نب نكمو نايز نب نسارمغي تحا

 Jus ام اريك ىنايز نب نسارمغي نأكو des جعزلا ىبحي :دلو نم ناكو
 ىنب CS نم ششحوتسا دق ناكو تالاعلا ىلع مميلويو ALL ف هقبارق

 دبع ىنب بوقعي ىلا elle نم ازاجاف سلدنالا ىلا اهبرغو معزلا هنبأو نكم |

 بوقعي فقحزو هداهج تاكرح ىدحا ىف ةيخطب هايقلو نينامت ةنس قفل

plناسلقا للا ىلا دبع : à Lp, Saaleاهموق ىلع ةرعفلا اهتكرداف هتلج  

 ,der ones El قالطنالا ىف اهل ىنداف ميلا ناطلسلا .ةقرافم ارثأو

(geحروب هايم ايئيناه نونا هزوز ب هملع ةعقاولا نناح اذا  

 افكناو ةنايلم ىع ليدغم نب eut هل ىناجتو ةوارغم .دالسب ىلا اهدعب

 اللف نكم نب ىبحك نب معزلا افاغتسم رغت ىلع لهتسا os ىلا اعجار

 ةوارغم نم هودسع de, es ىلإ ,Les هيلع ضقتنا las ىلا لصو

 dll هنم ذال ىتح اهب El ىسارمغي هيلا دمصف 5 ةرهاظملا ىلع ا

Le deهزاجأو هل نقعف ةزاجالا  àهل زاجا  «ss ol 8 ——il deرقتسأو  
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 مو durs نم رفو هاقتعاف تاعزغلا ضعبل هطختو بوقعي نب فسوي ىلع
 سلدنالا رصانلا هنبا ,Las هلل ءاقبلاو كله نأ ىلا هب احوطم بارتغالا لزي

 ماقاف as» نب de sal امأو كله ىأ ىلا هداهج فقومو هاوثم تناكف

Je cbuelrsهدلو نم  solsداولا دبع ىنب ةخشم ريبك ىلع نب  

 Dal وج وبا هل دقع ىلع ىب مهاربأ ع منم Je ماروست ةيجاصو

 هاعتسا دوواد نب ces هنبأ دووادل ناكو راكد دلو Lis هل ناكف ral ىلع

 Aile نم es هترازو de ةيناثلا Ras 8 ىنجرلا دبع نب ديعس وبأ

 هلل رمالاو مرابخا ىف ةركذد م

 هتريسخت ذخالاو GA ME نب بوقعي dix ىلع

 منوصح برخو joel عقواو داهجلل ىلا زاجأ امل .قحل دبع نب بوقعي ناك

 راد ىف لغوتو ةهنات زاجا رف مرفك دعاوف لرلزو ةبطرقو ةيلمبشا لزان

 ناطلس ىناكو اهكلمف ةقلام ge ةلولمقشا نبأ هل ىلختو Las él برغل

 وه رجالا ىنب كولم ىنات هيقفلاب وعدملا دمحم ريمالا ذّمموي سلدنالا

 كلذب عملا opt هل دبع Le SLA قفا دبع نب بوقعي ىدقسا ىذلا

al Jul Lesثقاعتو" نسلدنالا بوقعي  ballىلا  dis dy SUىلا  

 لقعاف دابع ىنبإاب نيفشات نب ىسوي ةلعف لثم هنم عقوتو هسفن ىلع رجالا

 ىناكو هيلع ةرهاظملاو ديلا لاصتا ىف ةيغاطلا لخادو موت Le LA بابسأ ىف

 اهكلم نيح dl دبع نب بوقعي Lake هليتسا ne) ىنب ىدك نب رهل ةقلام

(4) Les mss portent ici ىلع 
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 ةينابولشب هلاداو ادعوو ةنراقم هبطاخو رجالا نبا هلاقساف ةلوليقشا نبأ دي نم

 هليطاسا ةيغاطلا لسرأو ابيلا ةقلام نع ds هل ةصلاخ ةعط ةقلام نم

 نم ىسارمغي اولساوو هركاسعو ناطلسلا ةزاجأ نم قاقولا عنمل رجلا ىف

 الغاش كلذ نوكيل هروعت ىلع تاراغلا copies %5 ذخالا ىنرجلا ءارو

 نمو ةيغاطلا ىلا هخم لسرلا تددرتو مقباجإب نسارمغي ردابف Re هل

 بوقعي لغشفو برغملا جاون ىن توعبلاو ايارسلا كتبو هركذن اك هيلا ةيغاطلا

 هيلع ىاف ودعلا داب غرفي ob ةندابملا هلاس دقل ىتح دانيل ناش نع

SES,كلذ  Leو هانركذ اك ةزوز خب هتعقاومو هيلا دومصلا ىلا بوقعي ىعد  

 ةهج لكى م هيلع ةلصتم مٌميديأو قمل دبع نب بوقعي عم كلذ مناش لري

 هللاو ىركلهمو كله ىتح fie هنكمأ ste al لك ىف de À) HA وهو

SN el, 

 ىنيذلا صفح .ىىخب ىمع ءافلخل م ىنسأرمغي لا ىنع ربغل

 متعاطب dues sal, Fes bus ميقي راك

 RS مايا سوملا دمع ىمب نم نيدحوملا lle ةعاطب نونيدي ةتانز ناك
 رممالا ,Les نموملا دبع css رما لشف Us لولتلا ىلا علوخد دعبو رافقلاب

 نيدحولل ةفالخل ou) بصنو هسفنل ةيقيرفاب صفح قاب ;LS وبا

 دفوأو ةركلل ,(age نمتودعلاب قافالا رئاس نم هوجولا هيلا es al سنوتب

 هتوعد لظب نمجوت ونبو ةوارغم ذالو هعاطلاب ى لك نم ,Alu هيلع ةتانز

 ىنيمعبرأ ةنس ,Lt اهيلا ضينف.ناسملتل هوضيغتساو هقعاط ىف اولخدو

 اهقم لزي مف Yelle رئاس des اهيلع هايهتساو نسارمغي اهيلا عجرو
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 دالب نم هيلع اوبلغ اهف هل ةوعدلا ةماقأ ىف نب /مم وغب هرشأ عمتاو هتوعدل

 ةعيبب هيلأ اوقعبو برغم  Useهركذن اكرصقلاو ىزاتو  pla 42ل

 ليوقلا بالك ,ىم هدعب نم رصفتسملا هنبالو كيب اوذاد أم , isaةعاطلاب

Latest اهربامم ىلع رصنتسملا pl اوبطخو شحارم ىلع Lake ىنح داهقنالاو 

 كلت كلوام اتم دعب مل ىميبجت 12 رهدلا قمع  dasقم مربامم اولطعف هيلع

 كنا عوعطقأو كيلوا ءامسأ  à A sshكلا ىلإ: اوعي  caقيقتلاو: 2

 لودلا ةعيبط هيضتقت اك ةيكولملا ةراشلا , Llارلازي مف هوهبو نسارمغي

 ىم لكل ةعيبلا  SRةفالخلاب همايق  Feازابك اهب ىنودفوي  Ruكيوأو

Re هنبأ ماقو ءايركز وبأ رهمالا كله 0 كلذ abs Je و Res? ىم sl) 

 نم رمالاب رصختسملا  D XLقاحاوبا رهمالا دوخأ هيلع ( LEةدواودلا ءايحأ

 ىم  à cbقحلو اعيج رصختسملا مبلغ  PAوبا  leهلهأ ىف ناسملتب

 رصنتسم ا  dinوو هكلهم ربخ هةيبياكي لضتأو ىنميعبسو سه  slقحأ هنأ

 كبد نم رجل | زاجاف ىمالاب ; cs re JSىجهخف  BAT (cr diداقلو

 ىسأرهمغي ( Deهمودقب لفتحأو أرهقوتو 4 dal EU Es.ةعبب هآتأو

 هنتداع ىلع  dal ciةرزاوملاو هودلع ىنم ةرصنلا هدعوو  «deهرمأ  poisهيلا

 ىف تاروصقملا هتاتب ىدحا ىف نسارمغي  dsl pasىناقع هنبإب  dyهذذهع

 كليو ضقتنأو هدعو كلذ َّى لجأو هفعساف  LPىلع ةياجب لماع لاله نبأ

 ( GSعلخو  ddl, sé al 740 Less dxelLمودقلل  elsرهسلا هيلا

Je, ىت هدفوأ ماع LI esAS موه رب ةتانز همهستو مهاربأ dit és ىم 
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 ريخ ىلع هنم اولزغف Lau رسصلا ماكحال alé gl dal de des ىم

JSىم  sulىبأ بو مح ىف هراتأ ىم ريبظو ةرملأو ةماركلا ةفعاضمو ةيارجل  

 أرهأ بلقنأ 4 هتيب ىلع ةيتانزلا pl رصقو هيلا قانعالا دم ام رماع ىبا

bas dial,اروم#  culاهلوصو نمحل ناقع اهب  aie dlهرصق  
 رهمالا Lol ءايركز وبأ Ai EL هموقلو هل أركذو هتلودل ارخخم كلذ قاكف

 al نبأ ىادلا ةعقاو ىف هموق ةكلهم نم هصولخ دعب ناسملتب tel ىا

 cles نب العم ىم لزنف قمنا CAS di dia le ميلع ةراع

 رصقلا نم dxal هيلا تبرسو ةفطالمو ,LS, slixal أرب. لود ريخ هرهص

 نسل وبا ميبكو متلود als نم slt هب قحلو سنالاو Cid عاونا

 ةمارك نم اومفتف ىرعيلا QUI ديس نب ركب ىبا [ex هيقفلا نبأ دمحت

 نب tés هاوقم LT ضوافو هكلم ثارت ىلا هوضيغتساو Lil الظ عب ةلودلا

 دفوأو Sad بحاص ةوعدب هذخا دق ناك امل هركنف كلذ ىف نسارمغي

 ;dut LS وبا رهمالا ثدحل كلذ ىن ةداعلا ىلع ةعيبلإب هقلود لاجر هيلع

 رماع ىنب نم ودبلا ريمأ colle نب لاله نب دووادب قحلو هنع رارفلإب

 لهب ودبلا ءارما ةدواودلا ىحب هنمام هغلباو  هراجاف dass نوطب ىدحا

 ىلع brad هانمدق اك عابس نب ناهلس ىنب ةيطع ىلع fie لزن نيدحوملا
 نع ابلع plus اهعطتقاو اهاركذ بوطخ دعب alé عبرا ةنس ةياجب

 هعطقاو be نب دووادل ds صفح ىبا سنوتب ةوعدلا بحاص هع كلم

ins Me de beهدرفا  aidنم سيمخلاب () نرادقيا هيف ناك  

 ,Did ةياجبو ةنيطنسقو ةنوب ةكلممم ءايركز وبا رممالا لقتساو de ىدأو

 ههفبو نسارمغي نب és عم هل ةلصو رهصلا le ناكو اهءارو امو بازلاو

 وبأ ريمالا تعب ىنيعستو + Liu ىناسملت بوقعي نب فسوي لزن اليو

)1( La ponctuation de ce nom diffère dans chaque ms. 
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soil Les;خلبو ىنسأارمغي نب ىناقع ىلا هشويج نم  adفسوي ىلإ كلذب  

 نازلا لبجب اوقتلاو مضارمعال ركاسعلا ىف ىبحي ابا هاخأ تعيف بوقعي نبا

JSاذهل :ةكرعملا ىمستو كلانه اومحاتشاو نيدحوملا ركسع ىلع ةربدلا  

om cure x allةيغاص كلذ لجأ ىم مك كتم  dalىلا سنوتتب  

M ur 
 ءارو نم نسارمغي نب نافيا مربخ. Al ةرهاغلا ةيدبلا معم تعبو

 ىسفف هلع نم هاحيو هربانم نم ةفيلقل ركذ طقساو ابل ركنتف هناردج

 رومالا كلام هللاو دبعلا اذهل

 ليعتساو alé cool ةنس ناسملت نم pe دق ىنسارمغي ناطلسلا ناك

 نب تباث هل لزنو ميحاوض كلمو ةوارغم دالب ىف لغوتو ناقع du ابيلع

 ىأ هيخأ ,Jul Ai di رث هدي نم اهلوانتف سنت ةنيدم je ليدنم

 كلانف ph هنبأ سرع قاحا gl ناطلسلا dl سنوت نم موهرسب رماع

 هقيرط ىف عجولا ,Al ناسملت ىلا ,Je ةنايلم رهاظب هقحل نا ىلا

 ىنم ةدعقلا ىذرخأ كلانه كلبف هع-جو هيب دتشأ هيوب مث لمحا ام دنعو

deرده ىف هارأوو هداوسعأ ىلع رماع وبأ هغبأ هلم هدحو هلل ءاقبلاو  

Liseناسملت ىلا رهسلا ذغا 3 .كيس ىلا ةوارغم دالب زواجت نأ ىلا هضرمب  

 ol :هعيابف هموق ىف هيبا دهسع ىلو ىنسارمغي نب ناقع هوهأ هيقلف

dise ob elرث معناها  Assةصاخلو ةماعلا هعيابف ناسملت  
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 كويقتاب هع د هععنيب هيلا couess قا نإ نينرعب dial dud ا

 ,dés il قا دبع pp بوقعي تطاح 1 ps) de kgs ىلع كل دقعو

 NAS ىلفاأ ةمالعلا EPS انتدح كيب el ىنسارمغي دوبأ ناك 1 سلا

 مكلم كانتا دعي نيم ىب ol «el d لاقف fsb ha dis ىع

de Raul,ةرضح ىلعو ةمبرغلا كاعالا . Je LUانل .ةقاط ال  

 صوخخلا (SL RU ىلع دوعقلا L| SE 0 مددم دوفولا bag أذأ مياقلب

 ناردجلاب ذامللب كيلعو مناقل داقعأو كياف ابنع دمعب el ىتلا نرقلا نع
 Ne ىم كرواج Le de saxui| de crane) Lo لواحي كيلأ اوفلد ىكم

 كلعلو TAN ودعلا Mit ىناكتو ككلم ,ds Jus RSILe نيدحوملا

 dalis an ةيصو تقلعف das القعم das À روغخلا ضعب رهصت

 كلذل اعز غرفتمل نيم شنب حم مسلا di 1 sb Lake دقعأو

 ةودعلا م AS GA دبع ىب بوقعي de lei» نب كيك AE دفوأو

 هيسفن تيياطف هيخأ a اعجار افكنأو el أم مسلا نم هل دقعو ةماركو ارب

cas Esهركذبت اك ةيقرشلا دالبلا  

palناش نع  osةوارغم عم ىنسارمغي نب  CSىنمجوت  

 ملاعأ م ,RS ملقاعم ىلع هبلغو

 ههجو فرص GA دبع نب بوقعي عم مسلا ىنسأرمغي نب tés دقع أل

 نيدحوملا ل نم اه ءارو امو ةوارغمو نمجوت دالب نم ةيقرشلا لاعالا 4



Leds 

Les sat dard 5 ddeمطخيو  spl à Less;ةياجب 4  

 ds, 5e هقيرط .À اعجاو ,Gel هيلع تعفتمأو دعب هرسكذن اك اهرصاخ

LAةوأ  Duمظتنأو اهيلع ىلوتساف سمت  SE phةوارغم  dl] E7  

eg Likeمتكاف ىنيجوت دالب ىلع هتنس  Logeأدادعتسأ ةنوزامب اهركتحاو  

 ذخاو اهرصاخل تينكرفات ىلإ ىلد 4 Lol ةوأ رغم راصح ىم aie ام

Loos Jess Lakeابلاغ  «sailدبع نب دمك ىكب ىلاوم ىم  cssحالك  

 etes a افكنأو Las ىلوقسأو Lie كعلاغ هل Ja RAS س املا لك.يجدني ىلوم

Ace Àعبس ةنس ىنيجوت ىب دالب  Ras seاو ىلع  alشي  

 LP Xe دلو ىم ةرارز ىب des مريمأ همامأ °7 مروع تبنمو مكلم ىوخم

 را دالوأو راشعالا .E ةيدملأ gl ES مانم al ذخأو ىوقلا دمع

 نم نمللدي ىنب دالب خود دق كلذ لبق نامع ناكو هرفم ىف ةرارزز ىلوم

 اوعنتماف تأرم RAÏ ةبوسفملا ةعلقلاب ةمالس دالوأ مءاسور لزاانو ىنيجوت ىغب

 ناطلس ىلا نيجوت ىنب موق ةقرافمو ةعاطلا ىلع ميديا هوطعأ رث هيلع

«seذم مهدارمأ ىوقلا دبع نب دمحم ىغب ىلإ دهعلا اوذينف نسسارمغي  

 كلم نا ىلإ هل مراغملا ملاعاو ,lle اومزلاو نامتعب ميديا bless لوالا دهعلا

 Less ةيدملا ىلا اهدعب ضهن À sd se vs is هلع ىنم اهلك



 | مير

 | parle هينبو ىوقلا دبع نب دمحم هنوطعي اوناك ام ةعاطلا نم دوطعأو

 di 4518 حست di iv جرخ 5# ملاعا رماس هل ,els ىنيجوت Ce ىف هرمأ

 ناسملت ىلع عتاكرح ىدحأ ىف نب م ىبل هيلع UT اوناك امل ةوارغم دالب

Lasوج ايا نبا لونأو  Clioةرضملا ىلا وه لفقو هب ماقاف مملع كرم  

 . زلازي ملف مريمأ ليدغم نب تابت file, dar els ىلإ ةوارغم لف زمحتو

 كش رب due أو ردت اأهدعب ىنم نمعستو US ةنس غيلا ke ضننو اهب

 ىلا رجلا لييدنم نب تبات ضاخو اهكتفا 4 اموي نيعبرا اهب مرصاحو

 de نافع: كوعبساو ,a !هانوكذ: اك بوقعي ١ نإ coms de Jixi ورغم ا

 طسوالا برغملا دالب مظقناف نيمجوت لع ىلع ىلوقسا False 1 رماس

db, 50, LEىنب ةنتفب لغش رث .لوالا  Fuهركذن  SI, es 

à a) هلل 

Lai Les Los à L< 
 : 4ةلزانم ىنع

 صفح ىبأ ىنب نم tél ىبا ناطلسلا نبأ طسوالا ءايركز ابا ىلوملا نأ انركذ دق

 ,Ji ةراع ىبا نبأ cel ةعيش مامأ ةياجب نم هرأرف دفع ناسي قش

one ce tee deرمخ  al es! sil élks 3 J5لقتتسأو ةراع  

 ىلع هتعاطب نشارعغي نب ناقع هيلا ,eue ةفالخلاب صفخ وبا رممالا هعا

 نبا del لا blé لقا نم ريعكلا Guess dos sms هنيلع ,af ةداعلا

sLS;هنوتحسي  padمالسأ هنودعيو  UP)ىنسارمغي نب نافع فو انو هديل  

 ربخلا هنع ىوطف ةرضحلاب ةفيلخلا ,dés ةعيبلا قحلاف هيلع ىباف كلذ يف

 he Jiss il le 3 Less let كل 4 LU ضيقلا 3 55,5,
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 هافمدق اي ةدواودلا ءايحا ىلع is, dé لاعأ ىلا هعم Jah هيلع ىباف

 هائركذ دق Je رمخ ىف ةياجب de .كلذإ دعب < رك وبأ يملا ىلوقسأ 2

(usa Æهز  Sueىمدو هنيب ةعيطتقل |  Luis EL, ARE 

ou AIT Lauنمبو ناقع  allحز املف سنوتب  dlلمع  

 ىلا ةلحرلا لمعأ قرشملا ةمصاق ىف لغوتو ,cales تس deu ةوارغم

 انه ديك ÉD كلذ hrs )°5 اهلزان اهراطقا رساس تح ةياح لكع

 خاناف ءاغتوأ bus كلذب رو سدوتب ةفيلخح ناضرم LS لاعالا

 لاحق طسوالا برغم ا d! Lilas Lie جرفأ ف ا هركاسعب اهيلع

 siens مم تينكرفأتو ةنوزام à ىم

 ىنيرم ىغب عم ةنتفلا ةدواعم نع ربقأ

 EU سب نع

 ىف هدعب ىم ريمالاب ماسقو ,SL هلغشل داولا دبع ىنب نمبو ةفهب

 دانيل لا مي سفنأ مبعبتأ ىنيح de» هدلو ديبكا ىدسوي !dis هموق

pisنسرمغي  tuةيغاطلا ةالاممب  Lolملسل | ىفسوي دقعف رمحألا  

 هيبأ كلبم نسم عسرال كلذ هل بّتسأو داولا دع ىخب برحل 1 مل
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Paنبغي ملف امييلع هلسر دفوإو ةيغاطلاو رمحالا نبا ةلحادم  

 ناسملت de بوقعي نب comme اوقحل دق ةوارغم ناكو ايش هفع كلذ

 مدالب ىلا ناققع ضبين ناجم نع اوجوفأ Lis Jaal مظعا Lao اولاغف

Laosمهبلعو  Lakeاهب لزنأو  «ilانآ  LS,ةاننمدق  cuil Labs 

Liuسمخ  oiesةيناغلا هتكرح بوفعي نب قسوي .ضرن  Ji. 

 his لابي lof ةنعاطاوىازسر ARS ف ةموردم
 à 4( ىسنسانزملا دنيز نأ dal sl ىايييالا ورح طابو تلدكساتو

 كابي els 5 6 subis te ناقد حرخو برغملا ىلا: انعجارارذ

miel)هودع  pla, CU ereىسوي دأؤغ د تندد ساق طاب 5  

 ةنس عبار هازغأ 4 برغملا ىلا عجرو نمعستو تس ةنس Lib بونقعي ندا"

 Selle be a هركسعم Le Llah ننانسملم م RSS نديعسم عجس

 عمجو plu SNL رماف ةدجوب هقيرط ىف رمو ربشأ ef Like جرف

 قكو هناشل ماقاف كلذ ىلع بوقعي .ىنب ىفكي انا هاحا لمعتساو Lake ةلعفلا

 RH نب ee ناسملتق الزان دق نمجوت ونب ناكو برغملاب ىفسوي

 بانو Di ىنتللدي ىنب ءارما ةمالس دالوأ مهغم كلذ ريكا ليف

 ىسارمغي نب ناقع ميملا pe We 24 Li ei ةبوسنملا ةعلقلا

 ناقل همم اولان ام 1 اع | ميم لانو ةعلقلاب ,Pole مدالب خودف

 دركسعب Led ةموردن ىلا بوقعي نب ىميحيوبا هفلاخ مدالب ىف هبيغم

 db. sites ئرغطظملا نب. clé :نب ءايركز Lost نم ةلخادمب

 مافوف Lil ىلع بوقعي نب ىسوي les“ تنواتو ةموردن ىلع نيرم ومب
 nas نم هناكمب ىاقع ىلا ربخل غلبو نأسملت ىلأ اعيمج اوفلدو

 ضعبب بوقعي نب فسري ابيلا قبسف ناسملت ىلإ لحارملا ىوطف ةعلقلا

 (ا) آه ms..F porte pubs al etlems.B ىسانرملا
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 عمالط تفرستنأ مث موب  seeموملا كلذ ومع  Le Labنابعش ىف

ge برسفو اهتاهج :عيمج نم ابي ركسعلا Le, ىيعستو Obs di 
 بوقعي نبأ  Lakeراوسالا نم اجايس  Leeهيف و اهب  Listلخادنم

  Last, Lieبناج ىلا هلزنل  Ltماقأو ةروصفلملا اهامس ةنيدم 2°

 | راصماأ حاف تفال ركاسع حرسو اهحواريو لاتعلا اهيداغي ىمتحس كلذ

 هانركذ امك نيجوت ىنب دالبو ةوارغم دالب كلمف :هروغثو طسوالا برغملا 3

  rie suaوه , tilنم  Losىراضلا دسالاك اهودعيال ناسملت

 رمصملا هللأ ىلإو هركذن امك هدعب نموه كلهو ناقع كله ىأ ىلا .هقسيرف ىلع

Ly nr A ETبوقعي  Sueرجع 1 اسجل ىلع  Lesهةموقو ناقع  

a cn SEA] jLadl, aكلهو  à sales 1 seىم ىكيفسلا  

 SEE 4 ob وبا di! À LS نىم رمالاب ماقو ةيامعبسو تالت di مراصح

 ناصربق نايف قا ناكر ur | مهش أربأ نب es dal Lx ىنرسبخأ

 La As in) nel دق ناكر ol ىنسارمغي نب ىناقع كله لاق مراد

sat Lisساهيدلاهنم : ei Les Liesنكي ملف مانو نمللا برشو  

ae Las aus ls dualمسلا هيف ىاد هنا عئانصلا  

Latisةرعم ىم  Lukeةديعق لأ مداخل ءاجو لاق مايا مودع  Ans) Las 

 كا نب دحاولا دبع نب LS, A ريمالا pl قاحما فا ىناطلسلا كتاب

 تاعجرسةسأو هيلع تسفقو 9 clé pr اهربختأو نينوت لك انك (صقح
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 اهدادسب .باوبالا ىلع تهخو  ete 4هينبا نع  liesىدنومو ىنايز

  slوع أاههتزعف وج  Lysداولا دبع ىنب ةديشم رضحأو ( beمهدت

pi ve اجرتمو ىامتلا ..نع اههقتسم Pal لاقف ناطلتسلا Give 

Les le نكي: ناف cell عوقول نزلا axe مو افنأ امعم ناطلسلا 

aile he يمض انينا"كانعف عفاص Sol اهف كله ll وج وبا هل Ulis 

de بكاو هناكم نموج وبا ماقف Gb وبا ربكالا كوخا :انناطلسف NI, 

exist ةفشملا هب ىدتقاو هنيه ةقفص هاطعو ابليقي هيحا دي 

bips هسيلا اوعقجاو folle ىلع داولا دبع ونب Jul همقول dress 

 مودع لاتقل  deناقع ناكف ةداعلا ١ تمي  d'Al Agنب يسوي

 مراصح نم هناكمب بوقعي  ESةمارص نم بجعو هل  Lesددعب نم

 ىتامت مامت ىلا مايا هزاصح ربقسأو  ainعلان هلوزن موي نم رهشا ةثالثو

 نم اهمف  sl xdلني م ام  dalىلآ اورطضاو مالا نم  Jetفمه
bas ىسانالا نم ىتوملا ءالشا ابيف اولكا منأ اوعزل ىتح ىناريفلاو طوطقلاو 

 ام قفارملا رئاسو بوبحلو تاوقالا زانعسأ تلغو دوقولل ىقسلا  jeدود

 ةلاشربلا هنومسي ىذلا معلا لايكم نمت ناكف هنع مدجو زبعو دئاوعلا

 رشع ىتنثأ .هردقم هب نوعيابتيو , Mنيلاقتم فصنو  viesنم.

 ىناضلا نمو الاقتم نميتس رقبلا نم دحاولا صفقلا نمت ىنمعلا بهذلا

 ليقاتم ةعبس  cesناو  leditنم  sadلاعجلا محل نم لطرلا

  et yardsنم راغص مارد ةرشعب ليخل نمو لاققملا  RSنم لطرلاو

ces لاقتمم دحاولا ربلاو اهرد نيثالغب ىكذموا ةتيم ىرقملا دلل 

 بلكلاو  alsمرد ةرشعب رافلاو , ddlةجاجدلاو هلقم  ruرستم

  Lessكلذك ريفاصعلاو مارد ةقسب ةدحاو ضيبلاو , slتسيزلا نم

Ji .نمو Lys ri نمو اهلقمب نمسلا نمو اهرد رشع ىتنثإب 
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 نمو ابلعمب  Aنمو ةرشعب  LIةيثالقب بنركلا نم دحاولا لضالاو كلاذك

  SLلاقغلل  vsغرد: نيركتحي قيد ( ueبيلا  duesانيمعر دوك
 امهرد نمعبراب نوقفلاو ءاققلا نم ةدحاولاو , tie, dlراغيدلا ىنامثا

  SU gbامهرد , adنم  Galكارتسإو نيمهردب صاجالا نمو

 ملاومأ سانلا  Jexul, fie ile) Poseبوقعي نب فسوي كلم

 هناكمب  geلحرو اهيلع ةديدشملا ةروصنملا ةميدم ةطخ تعستأو اهراضح

  RES! AJقافالا نم عدانضبلاب ,  e,éiulنارمعلا  7 lsهفغلجت

 مايادهو نيدحوتملا لسر هيلع تدفقوو هدوو هملس كولمل بطخو ةنيدم

 سنوت نم , Geلسر كلاذكو  valeرصم , Ras, patزمعأو
 ىف ىتاي اهك هلءافك ال ازازمعأ  latكبناو  selىسارفي .ىب ةيماح

 , filesديلإب ءاقلالا ىلع اومزتعاف كالهلا ىلع اوفرسثأو  Desةتاقسالل عب

 فسوي ناطلسلا كلهمب مقفخم نع سفنو بيرغلا عفصلا مل هللا ىيكف

 ةيكولملا تاعزنلا ضعب هتطخغما ىدبعلا نم ىصخ دي ىلع بوقعي نب

  tue Su sx keعدخو.  Lesعلطق ريخخ هنعطو  ssl selكرداو

 ملف هءالشأ اوقزمو همارزو ىلا قيسف  Leنع بك مديبع لعن نم عسشب

 فييكاشم مموقو نايز لا نع ةءانعلا هللا بهذإو هدحو هلل رمالاو هانركذ

  fauامناكف  basحرسف برقا ام مكس ىب اهل اوبتكو تادجالا نم

sed JU LM ميه bat نب دمحم انهش ىنثدح اهتثداح انارغتسا هللا 

 وبا ناطلسلا  lsمميوهو جرفلا كلذ منوي ةجبص  elىب  leنم

 ; Lisءارهالا ينم ىقي مك هلاسف عرزلا نناهوي ها عونا ىعدتساو هريصق

 مويلا ةلوع ىقب امنا هل لاقف ةموتكلا ريماطملاو , néاهنامثكب هاصوتساف

lle اهل pes هرسخاف ومح وبا هوخأ هيلع لخد كلذ ىن plis و 

cri قياسمو نم رصقلا ةنامرهق دعد مداخلاب 5h نونقطني' ال ER 



 سو

EUةيطظح  قاحأ 1  Raulمةيحو تفقوف ميلا رصقلا نم تجرخ  

 ءاقبللو اهل ام مكمرح ناز تاغبو مكرصق ان مكل لوقت تلاقو اهتيحت

 مكعراصمل LS قاوف الا قبي مو Se مكماهتلال ,sul مكب bal دقو

 ةايحلاف انكلاهم 41 انويرقو مكسفنا انيف اوحيراو ىبسلا ةرعم نم انوكيراف

US te JA àمدع مك  Blues sheنم ناكو هيدا  
Ji au tuaاعايع دعم دل  spa k Jus pas us Le ji 

 es افدعب ىنرواشت الو ارسي رسع دعب لعب هللا لعل اثالث ىجرا

 ىلا Les عم جرخغ ىلا Jess ..نهتلعق ىلا ىراصفلاو. دوهملا حرس لف

 كلذ ىن ءاجرالا Ses وبا هل بضغف ءاش ام هللا ىضقيو تيقسنف انودع

 شهجو امضغم die ماقو ,Lin نهب ةرعملا صيرتن ,dll نحن انأ لاقو

 مجأو هيدي نيب ىناكمب انو Ge نبأ لاق ءاكبلاب نايز وبا ناطلسلا
 ىسرح الا ىنعار Les مونلا هيلع بلغ نأ ىلا Luxe الو أارهاقم كلما ال

 نيرم ىنب ركسعم نم لوسر ناكمب ناطلسلا نذا نأ ىلا ريشي بابلا
sou,ىنم ناطلسلا هبتناو ةراشالاب الآ هباوج عجرا قطا ملفرصقلا  ss 

Li, Le]فسوي نأ هللاق هيدي نيب ئقون اطف هاعدتساو ةتنذاف اعرف  en 

yesكوسر اناو ةحاسشلا كلم  Ji saleتيباق  pau alناطلسلا  
 تناكو fre عمسمب هتلاسر لوسرلا غلبا ىتح همؤقو هاخأ ىعدتساو

 copie ىنب ىسوي ىأ ةلاسرلا هذه رْمخ ىنم اكو مانالا ىف تايرقملا ىدحا

 تبات وبا زمحتو هتدفحو هدلوؤ. هتوخا نم صاهعالا رمالل لواطت كله امل

 هيلع اوبصوصعاو Re شاكساف Ras هل تناك dit نجاترو ce ىلا هدفاح

 Lt des Lis كلذ وطعب le Me درا كح
SIرق نأ هنأ ىلع هاعسم قفخأ  opelهودقاعف نيرم ىننب ركسعم منع شوق  

NAN PERRET 
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 اهلونا ىتلا LS عممجب tes ممدالب نم اهيلع ىلوقسأ بوقعي نبأ

 ob وبا ناطلسلا نكمتساو ىصقالا برغللب .ملامعا ىلأ اولفقو مروغت ىف
 ىلاتعت هللا ءاش أ هركذن Lo هرمأ نىم اك فا كلا اهلك طسمالا برغم ا روغت نيم

JAناطلسلا ناش نع  clهكلهم نمح ىلا اصل دعب نم ىنايز  

 راصعلل ةوه نم pod دعب هرمأ ىنايز وبأ ناطلسلا هب xt كلوا" ىم ناك

 وبا هوخأ هعمو ناسملت نم ضهن نأ نيرم ىنب ىديأ نم لامعالا هلواغتو

 نم درشو ةوأرغم دالب دصقف هيامعبسو تس ةنس ىف id ىذرخأ ومح

 خودو ملامع ىديا نم روغتلا زاتحاو نيرم ىب dell ىف fre كلانه ناك

 ناكو وسرسلا ىلا ضهنو اهنع عجرو هالوم حباسمل اهيلغ دقع 3 اهتيصاق

 نمو ملايدلاو ديوس نم هيلع هتانز اوبلغو Lead مايا هوكلمت دق برعلا

 مب عقوا نأ ىلا مراتا za همامأ اولفجاف رماع نب بوقعي se) نم ميلا

LS),دالبب رمو اعجار  oseىضتقاف نمجوت  dellلبجلاب ىقب ناك نم  
 مسالا ةيطع نب دمحمل Ses متسايرو هوعاطاف ,ad ىوقلا دبع ىنب نم

 CE دقو هجورخ ىم ربسأ (dur ىناسملت ىلا لفقو ىوقلا دبع ىنب نم

lbام مرو هضايرو هروصق حالصا. ىف رظفف هتلود ىاطعأ مو هكلم  

 كله رم اعبس ,den دتشاف كلذ لالخ ضرملا هباصأو هدلب نم ملت

 هدحو هللا ,si عبس ةنس ىنم لاوش تايرخأ

Aus ربانم ىم ةيصخشل ةوعدلا وحم ىنع Al 

 ةياجبو سنوت ىف Rrolasl نمب تمسقنا دق ةيقيرفاب ةيصفخلا ةوعدلا ناك



 اا

 سسفتب ةفيلخل ىناكو .هتاقشوو ةسيبع دلب اهنيب مهلا ناكو اهلاعاو
 بحاص de ىؤفشلا.هلو مهم لوالا LS ىاريمالا نبا صفحوبا رهمالا
 ىلع مواعدو هل نايز cé den كناكف ةرضحلاب ةيبرغلا روغتلاو ةيياجب

nada al ils Lab eleايكو  Lie cle bai 
 دنع كلذ تنفوتعأ دق ةشحولا ,culs هفهيو ممنهب ربصلا ماكل ةلصو

 ىلا اهيلع اورقساو عتلصو ىلا اوعجارت رث هانمذق اك ةياجب le لزان ام

 ناطللسلا سنوتب ةفيلخلل eos ةعيبلاو ناسملت بوقعي نب ىسوي Ji نأ

 pale دقاحؤمو tou نأسملت ربانم ىلع ةوعدلاو قئاولا نب ةديصع ىبا
pe HERطسوألا ءايركر ىبا  alsلون املف رغقلا  crusبوقعي نب  

 نسارمغي نب ناققع شاكساو Gall ةيصاق ىف هركاسع تعبو ناسملت ىلع
iles aeكلت“ ىنع متعفادمل . نيدحوملا نم اركسع حرسف  ill 

 Rediul بعص كريتعم دعب نودحوملا CE نازلا Jus معم اوقتلاو

Lys séدبعلا اذهل كرتعملا ىسيو  courىف طقاست ام ةريثكل سوءرلا  

 بوسعي ىنب“قسوي' نيب كلذل ةرفاغملا Nul نيوءرلا .نم لاحملا كلذ

à ik 3,0 ile ailesبوقعي نب ىسي نكع سنوتب  Léo 

 des, Lg babes ءارغاو هفلس عم مفلس ةلسول اديدجت نيدحوملا

 لطعف هودغل ةفيلقل ةالومم هظفحإو نسارمغي نب wtés نم كلذ عقوم ءاسف
 Lui QU at بالذ LS tes oo all هتملق: تاو رك تم درباعم

a -نع  al dsنب ىبوم طسوالاومخ  pts 
Lesنوب اهيف باكا  aol) 

 ED وفضبأ ىاطلسلا ssl هدعب نم رمالإب راق ob أوبأ ريمالا كلف اهيل
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 ةهكشلا يوق ةيهاد امزاح اظقي امراص ىناكو هانمدق اك عبس ةنس تايرخا

 ةتانز كولتم لواؤهو ,sad ءاكذلا طرفم قالخالا سرش ةكيرعلا بعص

 مل بلقو ددح هكلم لهال كلذل ىهراو .هدعاوق بذهو كلملا مسأرم بتر

Geهساب  ceكلما زعل اولد  fsb booksناطلسلا  eosنين وةيوعا  

 هينذنعيو  لوقي ةتانزل ةيكولملا [rue يو ةبغز نم ديوس رممأ ىبكي

ageنب  lèsوه  dreةيدإب ءاسوو اوناك امناو ةتانزل ةيكولملا ةسايسلا  

 dis ىقلو lgeule بذهو اهدودح د ناقع نب ىبوم ميف ماق ىتح

 ه.مالك ىبتنا .ههلعتب ,boul هبهذم اولبقتف غنم هراظناو lil كلذ

 JN نيربسم ىذب ناطلس عم مسلا Xies هناش خمفأ PA لفعسا انيلو

 ىضر اك مسلا À . نقعو :تباث ىلإ olldtide هتلود هاك دقواف هتقلود

Àخود ىتحنركاسعلا مهلا ددرف هوارغمو نمجوت ىنب ىلإ هبجو فرص  

 شيرشناو ىحاون نع ممالا ةيطع نب دمحم درشو عباعص للذو مدالب
al,ىجاون نع دمحم نب  JS, colaفسوي كلبم دعب اهب قحل دق  

 ىلا لفقو اهيلع لمعتساو نملمعلا ىلع ىلوتساو اهنع هحازاف بوقعي نب
 Ji .نيجوت ce دالب .ىل هركاسع ىفرهع ةنس né À ناسلبت

 ue cri ue "ني. دمحم oliel we لبقلا درشف مدالب طسو تينكرفات

 Se مشح لاب منم لاداو fs نمجوت ىنب ىف متساير زاتحاو شيرشناو
 .نشيرشنأو Jus ىف هموق ةساير de ةيطع نب ىبحي مريبكل دقعو نيرغمت

 دعسل دقعو اهلامعاو ةيدملا ىلع زيزع داليا نم نسح نب فسومل دقعو
 نمجوت ىغب نوطب ىدحا Gas ىب هموق de ىلع نب ةمالس ىنب نم

Jul,نم ةيبرغلا ةيحانلا  Sel leنيجوت ىب ىنوطب ريماس نم  

 x هعئانص نم اعيج fake لمعتساو did, dell ىلع نمرلا

ut cr3 كل يقارب يراوملا توصي  de plus Al ae, AM 51e 



Jde 

  dllناسملت ىلا لفقو اهب هلزناو

dx ىم ne Los كشرب رغث ىنم داج نب fr لازنتسا نع À 

 هلخاد ةتالكم نم هريشع روفول رصملا اذه de نم رمغلا اذه نانك

 الو ملا مريز راصو ةماعلا هيف تفرصتف ءاهلإب ىريز همساو هجراخو
 ie هتقعاط ىف رصملا اذه لها Jes ةوارغم دالب ىلع نسارمغي بلغ

 ىيب ام كشرب كلمب دادبتسالاو Hal هسفن رمغلا اذه تقدح كله اذأ

 ةأانضماو "كلذ نع رمز عاف ضعبب مٌمضعب ةعفادمو داولا دبع us) ةوأرخغ

 ىسارمغي نب ناقع هيلا ضهنو ,cales تالث ةنس هسفنل كنشرب طبضو

Leعفتماف هلزانو اهدعب عبرأ  (ses Àةوارغم ىلا ىنيعستو تالث ةنس  

EEكشرب ىلا ليدغم نب تبت  Le ke sole,اموي ىنيمعبرأ  ES, à 

 نسارمغي نبي.٠ناقع ,dell هدعب مريز ذخاو هانلق اك برغملا ىلاركلا

 Les اهدعب ىنايز وغب لغشو ناسملت ىلا هعجرم هيلع ضقتناو اهب هعفاد

 ابب هنأش Jul كشربب اذه ىريز دبتساف زاضنا :نانه ىف ٌممهد

 صالخإب اهيف مركاسع ددرتو ةرارغم لاعا ىلع ميلغ دنع نيرم ىنب قتأو
 oies نب ىسوي كلهمب نيرم ىنب AÙ عشقنا املف دايقنالاو ةعاطلا

Die.نم نسارمغي نب نافع ونب  dl ze) adىف ضيرقلا نم هغيد  

 ةوارسغم دالب ىكءوجوبا بلغ اذا ىتح دعبلا de اهفرط ةلواقمو ةعاطلا

jteام ىلآ ريصملا اذه ةهتعاط  das ol,هتسفن ىلع ىريز  hey 

 هتلودب ايتفلا بحاص dll تعبف رصملا نع هل لزني نأ de نامالا همم

 75 NS كشرب لها نم هوبا ناك .مامالا دمحم نب نمحرلا يبيع ديز انآ



IFÉ 

à. ip Mere Cala رسال ىلا Less اهب أءعيقف سنوتمب 

 ىنيرم ونب امهلمعتساو  La CA 3فىسوي 9 دعب أدفو 1 ةئايلمب

 ىباو نايز .ىبأ ىلع بوقعي نب  messةنايلمب مداوقو نيرم ىنب لاع

 , Gba LSداشاف دمحم هدلو  file se db ob al deمعلا نم.

  dote àنم رمطملا  ILES, PAPEاهييناع ىع نيراد ايل ىغتبأو معلا

brel Lars), كلذل ىنيدعم .نيمناويأ ىف Less سيردتلا Le 54 

 اهل تناكف ىروسشلاو  caاذه ىرسيز بلط املف ةيلاع مدق هقلود

 هملا تعب  LTدبع ديز ( SFrنإ هنذاتسا نأ دعب كلذل ضهنف اهنمربكالا

dsl: LL! ابيب ماقأ كشرمب لتحأ الفل HSE هيلع ودق ىأ dasl Ai راقي 

| auSal ىتح هلايتغا ىف ةليفل لمعيوهو ds ناكم dsl cer Las 

ue xs كح نبأ لازنتساو رسازهلل dell نع Lait 

tal Line elsاهطتقخمو ةجابنص لاغا ىم .دهذه  PSEىرسبز نب  

 doll دبع ومب اهمظتناو .نيدحوملا ىلا تراص 5 ones نم هونب اهلؤنو

 ik نيدحوملا al ضفح ىباونب ديسا املو ةيقيرفاو نميبرغملا راصمأ
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 هينبو ىنسأرمغي ابيلع اولمعتساو مل أغت ناسمت PUS ةتانز دالب متوعد

 امو شيرسشنأو ىلعو نهرلا دمع نب ليدنم ىنب ةوارغم ىحاوض des هدعب نم

 هذه ls ام ىقبو هينبو ىوقلا دبع نب دمحم نيجوت ىنب لع نم هيلا

JAىلع لماعلا ناكف هتلود لها نم نيدحولا ةيالول ةرضملل ىلإ  pb 

 رسصنختسملا ىلع اوضقتنأ نيتسو عيرأ ةنس ىنو ةرصضال لها .نيدحوملا نم

Lesبحاص لاله ىبا ىلازعوأ رث اعبس ضاقتنالا كلذ ىن  pal de 

Laiاهرصاخل نيعيسو ىدحا ةنس ىن  balجارفاو  Lieاسهدواع %  

 نيدحوملا ركاسعب نمساب نب نسف وبأ نيعبسو عبرأ La راصح اب

 ىنيلقتعم Le ملف ,Lutte de (pis ابحابتساو ةونع ٌميلغ اممهقاف

 ll لقتساو صفح يبا ىنب رما مسقنا املو رصخةسملا كله نأ ىلا اهب

 نبأ ميلع ىلوو ةعيبلاب هملا اوقعبو هوباو ةمبرغلا روغتلاب طسوالا ءايركز وبا
SES.تناكو  Leu,يبدع ايلاو وه لزي ملف لبق نم )0 ةطبل  sr 

 هرماوأ 4 افرصتمو هب اصتخم رمازهل due نم ىنالع نبأ ناكو مهو نسا

dass,هترامال أردصمو  Los,لهأ ىلع ةسايرلا كلذب .هل.  y bus pare 

 تعبف هقنيدمب ءازتنالاو دادبسالاب هسفن duos LS نبا élle Us همايا

geةليل هئارظن نم ةكرشلا لها  sel ableمسقانعا برضو  ge 
 برع ةبلاعتلاو ءايرغلا ىع Mal يكرعساو ةلالا نختاو دادبتسالاب ايدانم

TA, darىنم  Je)عفتماف أرارم ةياجب رخاسع هتلزانو ةامرلاو  

fakeدالب .نم ريثكلا ةيابح ىلع شكيلم بلغو  dil, dareوبأ  cas 

 ةيقرصلا Abe كلغ مئاليتسا دنع Laye CS ركاسعب بوقعي نب

 ىضاقلا نالع نبا رمو Lake قيضو اهقنكب ذخاف ةيصاقلا ىف ملغوتو

 هعدواف بوقعي نب coupe ىلا دلاخ ريمالا لوسر ىرامغلا سابغلا وبأ

 ةطيل  etle ms. Bهةيطسل 16 ms F porteه )1١(
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 اعد

 زموأف هل عفو de كلذ .غلتراف' ءاقبالا ىف هيلا :ةعارصلاو ناطلسلل ةماطلا
 عنتماف كلذ دعب نم دلاخ ريمالا هلزان 3 هتحلاصمب ىبحي ىأ هيخأآ ىلا

 عمججست pl هزرحت بوطقلل نويعو ةنس ةرشع عبرا كلذ ىلع ,LB هيلع

 فسوي Jul نمجوت ىنب دالب ىلع وجوبا ناطلسلا بلغ املف هبرحل

 ىلا عجرو ةوارغم .دالب ىلع احماسم ,cle شيرشناو de ىراوهلا eyes نب
 اليم مدقو اهب Ji قلش دالب ىلا ةرشع Qui ةنس ضبن À ناسملت

nl à busخودف  darسرتو اهيحاون راس نم  és pdt 

 هسفنل طرشتسي نأ ىلع Jill نالع نبأ لاسو دهجل مسم ىتح اهراصح

Jessىف اهمظتناو 51 وج وبا ناطلسلا كلمو هظارتشا ىاطلسلا  del 
 SE Like ىم GS ناطلسلاب Lab, alu ie ى we Lol لدكراو

 نأ ىلا ةنطرششب هل قوو كلانه هثكساف هباكر ىف نالع cb clubs ىلأ

 هدحو هلأ ءاقملاو قلق
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mr LSضايعا نم ناققع نب قفل دبع  de altناطلسلا  atعمبرلا  

 ie نيرم ىأب يش قالطلا ىبأ نب ىلع نب نسل هل عياو سافب

 fl قحزو ىزات اركلمو plat ىن هانمدق امك بوقعي نب وحر ريزولا

 ٠ 2 ميلا رث ارض وج Ji ناطلسلا ىلإ ,pas اوقعبف عيبرلا وبا ناطلسلا

  ةرهاظملا ىلا وعدو. 5 ىبأ ناطلسلاب اوقحلف ىنات ىلع مضيجأو عمبرلا وبا

 ds لالخ جيولاو la dll tes نرد هلل دادر LR بوعما ىلع



 ا |

Jaxul,دبع نب بوقعي نب :ناققع ديعس وبأ برغملا كلم  Giبلاطف  

 رافخاو .ممالسا نم ىباف هملا نيعزانلا كّملوأ مالسإب وج ابأ ناطلسلا

 Lie ديعتس وبأ قاطلشلا هل ىئىضغاف ةودعلا ىلأ رجلا el, Ra هتقمذ

 دنع هناكم GA دبع نب بوقعي نب شيعي بارتسا 3 مسلا هل دقعو

dslىبا ناطلسلا  seuىلا عزفف هدنع هب ىعس امل  let sl 

 عسيرأ ةنس ناسملت ىلا ضهنو كلذ هظفخحاف. dal de وج وبا ناطلسلا

 ةقاسلا ىنوه les هتمدقم ىف هقعبو ىلع ياريمالا هنبال دقعو .ةرشع

 ابلتاقف ةدجو لزانو اهطئاسب تكا اف ةيبعتلا هذه de ناسملت لاعأ لخدو

Gale ges,ىلإ اهاطخت  Sudsنب ىنومرجتكأو اههحاسب لزنف  lèsءارو نم  

 هركاسع ىف ديعس وبا ناطلسلا راسو اهاياعرو اهيحاوض de بلغو اهراوسأ
 ةاطو تلقثو هب طيحا الف تيعلاو ىاستنالاو مطحلاب اهدالبو اهراعش ئرقتي

 ناك نيذلا ءارزولا باطخ ىن dal ىوطلا منم ةبغملا رذحو هيلع ناطلسلا

 ىف متعجرم cal :نققح مئاطلس تاصن ,gs Res ممهف هلاومأ برسي

 كلذ مطوطخ تعب رث هيخأ نم ,dll بوقعي نب شيعي هراج ناش

 ءايلوالاو ةصاخلاب بارتساو ةيشخ ابنم هبلق القماف ديعس ol ناطلسلا ىلا

 اولغشو هعجرم دعب هيلع رع هنبأ حورخ ناك رث هتيبعت ىلع برغملا ىلا ضبنو
 هققو دنع كلذ ف هللا رمأ رق re رهدلا نم ةهرب ايملهاو ناسملت نع

ilهيلأ ةيعادلا جردو ةياحب راصح أدبم ىنع  

 رج وبأ en ناسملت نع Jess برغملا ىلا ديعس وبا ناطلسلا رد املا
 ءاج دق ليدخم نب ol نب Xe نب œil, ES هلع ىم ةيصاقلا لهال .
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col za ل dant ةرهعلا هدم ll ةزاوز دالثأ نم 
 لهتسا ىنادعب هملا ضينوج ىبا ناطلسلا نع ةرمغلا تلجت نيحو هموق

«ste dl اهجان همامأ رفف Er هل عجو ناسملت de نيفشات Li هنبا 

des de ىلش due نم ملقعم ديعس ىبا ونب ماقاو ةياجب هبارتغأ 

 ىنب راصحل هلاعا لها عمو هب مك لبن ىداوب وجوبا ناطلسلا لحاف

 دمحم نب دشار ةعيش ديعس ىبا , REحرسو همساب ىفورعملا ةريصق كلامه

 ةيماقلا يودتل ركاسملا  Esهني  Hall alleنو  akهعجرم ىح

 ىناكو هيف هبغرو ةباجب كلم هارغاف ةيامعبسو ةرشع ىدحا ةنس 3 نم

de ضفتنأ أهل هنا كلذو هيلا (es نيا ىناطلسلا il, Ike حمط Las dj 

5356 Lie pet Ale ىلا ضهنو ةنيطنسقب هسفنل ئد le dual 

 ىف هانمدق  salهل ابرسغم هتلود لاجر ضعب وج ىبأ ناطلسلا ىلع دفوأو

sx il ةرهاظملا هليسي::ادهيا coke pol ةيلا:تعب 3 ةلياجو cale باب 

4) 54 ls LS sols Lol lle LI, &lé كلمنى كلذ: ةهعمطاف 

 هارغاف لاله ىب هللا دبع هبتاك  didulناش كلذ نع هادعو  DEAاملف

Het, سلا نيا عم Sue ىف de lehures رسازبلل de dyxwl 

 ليج  Hiعجرو ىح ىبأ نبأ كلهو  3 Elusىحز اهناش نع هلغش

 لزنو هودع رمأ نم غرفو  ahنب نامتع هب قحلو افنا انركذ امك لش
 كلمل هنوغهسي ةدواودلا ريمأ لمش نب عابس ندا نامعو ىعي عابس

 نيدحوملا لع نم ةيبرغلا روغتلا  obهل عجو كلذل  Erدوعسمل دقعف

 روهرب رماع ىبأ هع ىبأ  AL ps deه  aie, We lbsنبأ دمحم

 ىلع ةنايلم دماق ىسوي هع  glue sl, Sueىلع  Al usمح سو

pus «de ىدركلا de نب قىيومل ie, SU BA) اهءارو امو ةياجب 4 

ball), = قيرط de ةبغزو ةدواودلا نم برعلا حم هجرسو مخ 
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LS ةيقرشلا دالبلا ىف اولغوتو هيلي Las لك ليعافالا bless كلذ ماهجو ىلأ 

  Lxةنوب دالب نبأ  Weةسئيلبيسقب ممقيرط ف أورو كلانه نقم اوبلقنفأ

(SAS DE _à هوحابتساف Lake لطملا cer نبأ لبج أودعصو LL أهولزانو 

 وأب  JDاهومرضأو اهوحابتساف , bauxرداس  De Lماسفمب تاثدحو هيلع

 ةرفاغملا : Feesاوقرهفاف ةسفانمو , Laروفر نب دو عسم ماقاو ناظلسلاب

 ىلا عجر 3 اهتحاس ىف لوف  madجورسخ هغلب ىتح كلذك لزي إو

 ديك  LDلفجاف ىسومي  bee 2 f la, Sss Lo «de Lisاهراصحل |  CESث كله

 ىلا هقباسو sis LS قرشملا ةيضاق نم ىفسوي نب دمحم عج اهل

 ىعسو هيلع ادقحو اظيغ ببتلت هحناوجو ىدركلا ىلع نب ous ناطلسلا

 رسيمالا هنبأ ةرايز هلاسو ابل re ةنايلم نع des all aie هلم

 ضسيقلاب هنبأ ىلا زسعوأو هل نذاف dxat Lol وهو ناسملتب نيفتات ىأ

 هل يبس ىلخ ناطلسلا ركسعم ىلا عوجرلا وه داراو كلذ نع ىباف هيلع

 ركشملا opt ds بهرلا هيلع لزم RE هلو MS با را
 نم نالقتسلا ابلماغ زيزع نب que نب cause de لزذو ةيدملاب قحلو

 نم هقيغب ىلع هموق هبلغ ىتقح الاقتعا هقثوأ هنأ لاقيف نيجوت ىنب

milهل ذهاف هتاعزن نم هب مقسوي وج وبأ ناطلسلا ناك امل .هعم  

 نم هركسعم ناطلشلا ,Abies برعلا نم ميلا نمو هموق ىلع ةعيبلا

seat قكو ياطلبلا «de 5 مبدلا: RC هركاسع te Rails لبن 
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 رخو ةنايلم لزنو ةوارغمو ىنميجوت Se) دالب ىلع CES نب de بلغو

 ob لدعلا لازاو ssl عج دقو اهلوخد نم مايال ناسملت نم ناطلسلا

 ركارسعلاب هيلا لوصولاب ةياجب Los نم AS مهرب هع نبأ دوعسم ىلأ

ASE sa)هضار.تعال ةنايلم نم ىفسي نب دمحم حرخو مئارو نم  

fersكع  dilleهيقلف زيرع نب نسح نب فسوي  Sao su 

Ptitنم" كيف  cineلديجت لبا ايوا  Les sole dsنب دوعسم  

 اهختفاو ةنايلم Leg اولزانف ناطلسلاب قحلو هنع حرفا 4 LU موهرب

 براسملا ضعبب هنمكم نم dal one pp cum “ns ةونع ,ناطلسلا

Liesكلت لها نم ىنهرلا ذخاو ابكلمف ةيدملا ىلا ىنحز 4 هقلطأو هنع  

Jus elنب نم لاطتسإاو: ناسللت ىلا  cuis el cle come 

 {were dell ىي< انآ ناطلسلا ie بطاخو ةيصاقلا كلت ىن هتوعد

 هدعوو ةيقيرفأ نم نايز نب ىسارمغي ماهس هغوسو ةلالاو ةيدبلاب هيلا

 Je لهأ نيرغيت ونب d عيابو ىمجوت ىغب دالب ردا بلغو ةرهاظملاب

 Se عبس des SE ph ll ضبن À هيلع ىلوتساف شيرشنأو

 Cite نب دمحم ةعفادمل ا نسح. نب قسوي Lake لهتساو ةيدملا كلمو

 ىتح برعلاو ,Gb لدابقو تالاحلا لهأ نمو همم نهرلا ذخأ ىف غليتساو

 روسغلا ىهو ةبصقلاب ملزناو ناسملق 4 عجرو داولا دبع ىنب هموق نم

 غلابي ناكو نهرلل اهذخهتا ةميظعلا راصمالا ضعب لئامت ab ةهصفلا

 دحاولا ,Sal دحاولا نطبلا نم ةددعتملا نهرلا sal ناك ىتح كلذ ىف |

Lai,نم روغتلاو راصمالا لهأ ىلا كلذ زواجتو  dantكلت المف ةقوسلاو  

 tt ءانعيأا ف مل فذأو مثالا دعب ,e\L Lx مناوخأو fol ةيصقلا

 ابي تقفنو Led ةالصل اهب اوعمج دجاسملا مل طتخاو ءاسنلا ذاختأو

aaعدافصلاو  LUSروصعلا ىف ىكح ام برغأ قف ةيفملا هذه لاح  



 ادا

bof weنيجوت ىنب دالب نم هجورخ ناك سوي نب دمحم كزي  

 هدعب نم نيفشأت gl هنبا Lily وح ىبأ ناطلسلا لققم نع ربغل

 ىمب نم ,ol موهرب هع Gal دوعسم ىفطصا دق وج وبا ناطلسلا ناك

 رماعابا ىككما موهرس همهبأ ,bars هساهدو drole SSL هابرق ىلوأو هترمشع

 هضوأغيو dax ىلع هرشوي OÙ ةوخالارئاس ىنمب نم هقيقس ىنسارمغي نب ناقعب

 ابا ىهيلا دبع هنبأ ىلا عفد دق ناكو هتاولخ ىلا هلصيو هنو ىف

 منم ياك هاشزلنو sb ىف هتمدخب نوموقي ىجولعملا نم هل ابارتأ ىيفشات

 رفاظو هللا دبع. ىب rh رهيغصلاب La حماسمو ىنالطقلاب ىفرعملا لاله

 هسفنب مقلعأو مقصلا Je علال جرشو ترركات نب. ىلعو :ئدنبصو

Ras d 555.الاله ىمسي  esافاهرأ هخيويو هعرقي ام رمك وباوجوبا  

JA Hostهعيرقت ىف عذقي امبرو  Lili dis dl Ge SU 

 loss باقعلاب ازواهكتم (sb ديدش كلذ عم ناكو كلذل هظفحف

àرام دال  A ee A 
 ىبأ ail ىم هل ESS Le هنتريغ ىنوقعمبيو dal ei at ]| مالوم

 ىب كاي ءاغل نعت وباش انا« ىنوعسم وار ورا هر رس
 ةياجب رادصح w عجر ام دنع نسحل ءالبلا وه ىبا ىلع جرا قسوي

 اذه همع نبأ ناكم gril دبع هدلو ,ae كلذ ناطلسلا هل دمكساف

 هع Le لامكلاب هيرغيو الالخ كلذب هل دهحسي ةمارصلاو ةبابخلا نم
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 ىنصوتسا نمعستو كس ةنس كله املو امهمايأ رماس هوخاو هوبا هل عطقا
  re olهدوم  feesسنوي ىتح ةلامم عدومب مقارت حضوو  frsدشرلا

 هذه دوعسم ناحرس ىا هنبآ ةارغ تناك اذا ىتح غلاوحأ ىف , Veاهيف

 Legal هيبا تارت ههلا عفدي نأو جوبا ,ol ch هيض دعبو هركذ

 هتناطبو  نيفشات ا هدلو ىلا ad ىمنو ex نم هيلا“ لفات ةلالخ

 اع مدهع دعبل هيلا لقحا دق ةلودلا لام هوبسحخ ىجولعملا نم ءوسلا

 رد ,quil de all but best هبا رماه: Ji els ىف حقو
 dure كتفلا de ophgs رمالا ىلع بشثوتلاب نيمفشات Li اورغاف هنبأ

 bus, shuaruil dj خيل وج a ناطلسلا لاقتعاو رماع ىبأ نب دوعسم

 هيلا عمجأ دقو هسلجم ىم ىناطلسلا فرصنم دفع ةرجابلا ةاياق كلذ

 رماعع نا با دوعسم RS ةناطبلا نم ةصاخ رضقلا رج ضعبب

“hillنق  A Go4 الملا وبا ناكو eغيفلقسا 6  ALU 
 ىف رظنلاو رادلا ةنامربق مدنع Ali ىمسم LS همايا رباس هتباج
 ةكسب ابيف نوفرخي LS ةبطرق نم تيب لها مو db لخدلا

 ملوأ Jys ft dis ls ىت رظفلا ىلا less Less مهاردلاو رهذاندلا

 ةحالفلا ايلا اودازو ىلوالا متفرحب اوفرتحاف ةبطرق ةيلاج عم ناسملعب

Lise butقا ناشف  ago eeا هدا امنا  D 
 نوممم نب دمحم dis لوال غنم هتباخ ىلع ىلوف ةيانعو ةوظح ديرم

 هوا نم مهاربأ هنبأ رث هدعب نم RE دمحم dat 3 حالما 0

 EEE ci نب هللا دمع نب ىلع هقبارق نم هعم كرتشاو ايوب قم

 عسم نمموي Lai ةلطضاخ عم is نارضحكو هرادب هميم نايلوتي

bluدوعسم ةبارقلا نم هعمو هانلق امك هسلجم ءاضقنا دعب  

 ريبحلا CL are ىلاوملا كتف ةنينح نب كلل NAS نب وصام دو ليديتعلا



 | نم :

 نم ىئاتري est رهمأ de ني رصن دلو نم رمفع نب حوتفلا dl نب
 مي م.ءاقجإب نيفشات وبا مع الف هرزوتسا دق ناطلسلا ناكو نيجوت
 نأ دعب نيلياستم هوجلو ىتح Ab ىلع بجاحل اوبلغو غيلع هقناطبب

 Raul ناطلسلا اوروتعا رادلا اوطسوت اذا :ىتح هقالغا. نم اوكسقسا

 fe ىناحرس وبا ذالو هيلع اوجرعي مف ابنع ىنيفتقات وبا ماخو هولققف
Us aeنم ىككعديإب اجلا  Laléميود  beau, ol, ASS 

 وني ءارزولا كلمو لقالا الا تلقي مف ةناطبلا نم كلانه ناك نم
 Sas انا إب ةميدلا ككيسب OL ل حي 2 لا

dut SL  بالسلطان nsانآ  oeilقع نك ملف هنم واث  QUنانا  

 بكحرو ةهصلا عمس دق ركاسعلا دئاق ىدركلا ىلع نب ىوم ناكو

 ىلع دوعسم ءاليتسأ ىشخو ىنونظلا نظف هنود اقلغم هدجوف رصقلا ىلآ

 كا دك ع درضحاف ةبارقلا ريبك ىنسارمغي نب سابعلا نع كعبف ومالا

 سابعلا در ناحرس ىبا كلتبم نقمتساو  قتاهلا مب رم اذأ ىتح رصقلا

 شهدلا هكردأ دقو نمفشات JA نأطلسلا ىلا لخدو dire ىلا هبقع ىلع

 sie هل ىلوتو هيبا سلجيب هسلجاو did هطشنو dass ةعقاولا نم

 نم ىلوألا ىدامج رخاآ ,ls ةماع ,Ut de) ةصاخ هموق ىلع ةعيبلا

 منيدنعلا رصعلا نم Aile اةريعم die QI ناطتسالا 34e, dull كلا
 ةيارقلا رئاس هقعمب JN ناطلسلا صخقتاو هلل ءاقبلاو نيرخالا dre يصار

 BL ةردعلا ll pet سلا عاد ين رتل ا
 هعباح 5, ملبق نم ةلودلا ىلع ىنتفلا نم عقومي امو مهشرت ةبغم

axxal, Lie allsl Ye deتععلاب  pl, JAنققملاو  neنم  
 نم ىبونسلا ىسوم نب CS دقعو هركذن اهسح هبكن نأ ىلإ هتلود

Jlel ile, lé do ds beةوارغتم»  Le Qu sed due,نب  
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 قحلف ادعس all لزعو نمجوت نم ses ىب دالب نم هلع ىلع ىلع

 راصح هيلا Jens قرشلا ةيصاق ىلع ىدركلا ىلع نب ىسومل es برغملاب

 ,Jeu salu ضايرلا ذاكتاويوضقلا ىييشتب هتلود ,Lil ةياجب

Leروصقلا تلفتحاف هيلع ىراو كلذ نم هوبأ هيف عرش  ia æ-5lall, 

 هكدا ام. كعورابحا ١ نعبستأاو. .تءاش. ام نست

 دق هاركذ اه هنع وج ىا ناطلسلا عجرم دعب وسوي نب دمحم ناك

 لمقتساف ةوارغم نم لفلا هيلا عقجاو هيحاونو شيرشنأو Jus ىلع بلغت
 . موتعاف هرمأ نيفشثات ابا ناطلسلا ماو هقكوش ىجاونلا كلت ىف تىدقشاو هرمأ

 عست Lu ناسملق نم جرخو للعلا bb كلذل عجو هيلأ ضوبنلا ىلع

 دقو شيرشنأو de خانأو برعلاو ,Gb نم لئابقلا y=slu دشتحاو ةرشع

 y» نم نيرسغيت ونب نأكو قفسوي نب دمحم عم ةوارغمو نمجوت هب عقجأ

ASSةناطب  Lplىف نوعجري ىوقلا دبع  Ru,ىلا  resنب ناقع نب  

 هنود an À نم هاوس ضلخسا دق ناحو 3,555 lus ةيطع

 "SEM مكقاف die cie نأ هدعوو نمفشات ابأ لخادو كلذب هفساف

 . ىلا هموق ىف ناققتع نب رع Rallé لاكرت نصحب bug List, Jadl ميلع

 ىباعلا ضقنأو رمالا sl ri pr PIRE Pole ىإ دعب. ناطلسلا

 نطل ا ا ا اب حو نيرا ut set de سيعتو cad مقا

 رقم. ريب ل دج هيو »دوت كلانا
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 (pee دقعو دلبلا تافرششب بصنف ناسملت ىلا .ةانقلا de هسار لجو

 نم ىبرعلا ديعسلو ىوقلا ديع cé لاعأاو شيرسشناو لبج de .ناقع

 ssh Ps حاير sal de راغاق قرشلا AT Lies ةيدملا لع ىلع .ههلاوم

ous xdةرحج دالب .نم ةيضفملا ةينثلا  se Ant LIمءايحأ  

 us BASS اهتحاسب نسرغف Ale : ىلإ هبجو. ىف ىضصو ملاوما مدكاف

 3 à {| d_>) dj 12 dalle كيعنتماق رع نب بوقعي LA نمموي

aاضايمعسا ,ى  Jesseامبأ هيما نقا# ناك نا :ىلا نافيطق لا  

 ىلاعت هللا ءاش ىأ « 55

 Lis ناك SI ىنيدحموملا حم ةايوطلا ةنتفلاو ةياجب راسخ نع ربخأ

 رهدلا ىم ةهرس هموق ئىع ومالا ضارقنأو LUN باهذو هفنح

 لقعأ () ةرشع عست Lie ةياجب راصح نم ىنيفشات وبأ ناطلسلا عجر 0

 ةينات ,els à Lis ةياجب gl أوهودف نيرشع di Lisa اهازغاق

 قس يضم كر ركب ىصخح ىغتبأو Lis جرضأف هيلع cel أاهرصاحو

gars deu Ut de hp come Caps À labs 41 Jai,نيوسشتعو  

 نالق di كفوو Lie rt هيلع تعفتمأو [LL اهلؤانو ds ىجاون مود

 bail ودملا ريبك لمللا ىبأ نب رع نب 57 ناطلسلا de نيرشعو ٠
(4) Ici les mss. portent نيرشع 

3 
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  Léoىلع  Me dass Laleيسعنا ناطلسلا  des ousر,تكاسيعلا
 ىنبو نمجوت ىنب نم ممتماعو ةتانز نم , el, alملعجو داوقلا .ميلع

 ناطلسلا جرح ةيقيرفا ىلا اولصفف ىدركلا .ىلع نب ىبوم. هدداق ىرظنل

  fuحءاسم لققو اومحاتساف ىديالا عمفطختو ةنجامرم ىاونب اومربناف

 ىسوم عجرو هالوم  dit Jill de tyالسلطان  ناهدالاب .  osنم

 تخودف نيرشعو عبرأ ةنس =( حرسو هرابخأ ىف ركذن ام هتبكن

D aile يضرم din slash de deb 
ls, JA hu se ve ةره مجلس die نيرشعو Qué Liu 

 بومكلا ةساير ىف نامحازتملا العلا لبلهم  Nessىبب نم نيكسم نب

pue تعبو ةيقيرفأ ىلع هوخرصتساو SA هوفكساف Ka ءاربك سوقلا 

 ميهاربأ ممل بصنو ىلع نب ىسوم هدتاقرظنل ركاسعلا  utديرشلا ركب ىبأ

RU سنوت نم ىيد وبا ناطلسلا انالوم DS gmraid [lael نم 

de هركاسعب ىلع نب ىسوم PB ابيلا مقباسف ةنيطنسق ىلع ميشخو 

 مهاربأ مدقتو ةنيطنسق  aluءامخأ ىف ديرشلا ركب  AI edاهكلمف سنوت

Lie جرفأف de نب ىسوم de ةنيظنسق .نغنقماو ea ف هانركذ LS’ 

 ةنس ىاطلسلا هازغا رق ناسملت ىلا داعو اهراصح نم ةليل ةرشع سمخ

Ji روغتلا ةرصاحو ةيحاضلايودتب هيلا دبعو Gp ىف نيرشعو كس 

 ىتح أهريصاح ةياجب ىلا عجر 3 اهيحاون دكسفأو ةفيطنسق  prel ISTىلع

 ءانجلل داترا هدعبل ابيلع بئاتكلاريمكل حاصر يغركب ىصح ىأ ىارو عالقالا

dune le ىداو: de (soil قوس Je طتخاف هنم برقأ وه Las ابيلع 

  ds de Les SI va àعجو  PRESركاسعملاو ةلعفلا نم مداني

 تكدزيزمات اهومسو اموي نمعبرال تقف  ad putقىنبل ناكائذلا ريدقلا

 لبجلاب كلملا لبق داولا دبع  usةدجو  sslزعوأو فالا ةثالثزهاني اركسع اهب
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 ناطلسلا  JTلقنب طسوالا برغملا دالبب:هلاع عيمج  Call cdتسيح

 رئاسو مدالاو تناك  Gillىتح  Mرئاس نم نمرلا اوذخاو  Sltىلع

 متاطو تلققف متيابج اوفوتساو ةعاطلا  Le deتلغو اهراصح دتشاو

yes عبس ةنس هداوقو هضومج cas وبا ناطلسلا is تعبو اهراعسا 

 ىلا اوكلسف  ç Jue de lsدع  ilديس ىوب هللا ديعوبأ أهدئاق مب جرخو

 دقو تمل كالذا ىلا: نناعلا  de pretsرفغتسإ هيلا مربح غولب دفع.

  spaتكدزيزمات ةيحافب ناعمجل ىقتلافزارملاب هابق داوقلا ىلا تعبو همارو نم
 كامو سانلا ديس نبأ :قيقكتاف  allريبكلا  Al poteبابب ىولعملا نم

 ناطلسلا  Ehاملو مركسعم  Leناطلسلا  coupe 8086هبكنو ىلع نب

 ازغأ هرابخأا ىف هركذن امك  cesنب  usoىلا رخاسعلا 3 ىسونسلا

 ىف اوثاعف داوقلا هعمو ةيقيرفأ  elsةتةيطنسق  belةنوب دلب ىلأ

 أ ناطلسلا ىلع رع نب ةزهح دفو اهدعب نيرشعو عست ةنس ىنو اوعجوو

 ىنيفقأت  Leنب قحلل دبع هدعبوأ هعم كفوو  treىنب نم لوشلا لح

 ىلع لزن دق نأكو نيرم  lsنينس ذنم ىبحي ىبا ناطلسلا  Lasضعب
  dslىقناطلسلا ثعبف ناسملعب قحلو  PAF feeىدكي رظنفل هشومجب هدأوق

 ىسوم نب , ouaiنب دمحم مل  So glنب  alفايع نم نارسمع

she دالب ىحاون نم سايرلاب cas وبا ناطلسلا ie ميقلو نييصفخأ 

 نيذلا لبلبم دالوا نم برعلا ءايحا هنع لزختأو  des LSتسفشكناو

ess gl dun, (des ay ىم La ايا ةنئافلم :كع اولوقساو هعوج 

 ىلا مثب اوقعبف  Qtekانالوم قحلو  Sulوبا  (agدقو ةنيطنسقب

  &belنارسع ىبأ نيأو ىسوم نب ىيحي راسو برك ةموح ىف ةحاربلل ضعب

 ىلا  Gusاهيلع اولوتساف  EEمدع ى دوما ىب قي  db; eeeنيعبرال

  lessىم  Lesغلبو ناسملت ىلا لفقف  alىلا  Weىبحي ىبأ ناطلسلا
40 
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 نأ دعب رع ىبا نبا اهنع cal سنوت ىلا ضينف منع ةتانز لوفقب
 دمحم وبا هعمو ىبحي ءايركز ابأ هنبأ برغلا كلم ىلع ةياجب نم دفوأ ناك

 قللدع الح AU Le see نم. نييكأرفاتا نم

 نيفشات وبا ناطلسلا لنخادو دعب هربكذن LS at cl ىلا: ةمعاذ

 رذنو اهلخدو all ضهنف هومدقتساو Lise ىلع هولدو ةياجب لهأ ضعب

 Lyade ds موي ,gas اهملا هقباسف سانلا ديس نبا بجاحلل كلذب
 Gas نمفشات وبا ناطلسلا ,al ءادلا مسخناو ةلخادملاب همهتأ نم لاققو

desنب ىسمع  gpداولا دبع ىنب ةهخشم نم  deىذلا شيمه  

PRE RESا او نمي انو لاا كرام اون كني ايلا هلا  
dslةلابق () ىداولا ىش ىلعا نم . deذخاف  Liu,دتشاو  jlrad 

 سفنتو ناسملت ىلا leg List مترجع نسل وبا ناطلسلا sat Ji ىلا

sad ieسنوت نم هشريجب ىبحي وبأ ناطلسلا انام ضبنو ةياجب نع  
 ىنغت م ناكرابن نم ةعاس ىف ,Loi GAS نيتنث dés تكدزيزمات ىلا

Quelاهسح  Lesهرابخا ىف كلذ  

 وح أ نب ىنمفشأت ا ىاطلسلا لتقمو

a) FA En) عم dus لوال ddl دقع دق til وبا ناطلسلا ناك 

de هناي ssl HN we ةليوطلا ةندابملا HD نم 

)1( Les mss. B et 0 portent ssl ىب 
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 شكارم ىلاوه ضبنو هنع هيبا ةرجص ذخالا ىف نيفشات ىبا ىلآ عاقعقلا |

 ىسوم SD نيفشات وبا تعبف ديعس وبا ناطلسلا هيلا ses) ابلخدف

 هسعورز معكاو رانك er حابتساف ىزات lbs ىل ركاسعلا ىف ىلع ىب

 دووأد هرسيزو نيفتتات وبا تعبو ديعس وبا ناطلسلا هيلع أهدتغأو لغقو

 ايضاغم dis عجرف dti le al ناطلسلا ىلا Lu, Se po كلاعب

 ممل دقعف ديعس ىبأ [salu مسب كسقلا ىلا اهدعب نيفشات وبا <

NUEانك مودم اهيلع  Julius AE Ness 
 ,de عرابخأ ىف هانركذ امك منيب رهصلا دقعناو برغملا كلم ديعس ىبأ

 زنذق نا دعب obus di ad DSPACE ضبن ديعس وبأ ناطلسلا

 ةياجب راصح ىنع هشيج علقي نأ ىف نيفشات ىبا ناطلسلا ىلا هلسر

Geىباف سلدت لع ىع .نيدحوملا  Li,لسرلا حمسأو درلا  takes 

 ظفحاف نيفشات ىبا نم عمسمب ملسرمل sal ىف ىلاوملا مهل ess لقلا رج

 ناسملت ىلا نيثالثو نيتنث ةنس هشويج ىف ضيفو نسما LT ناطلسلا كلذ

 ةياجب ىلا ددملا تعبو ةماقملا ,JUL هركسعم اهب برضو ةلاسات ىلا اهاطخف

 مافاوو che لحاوس نم هليطاسا ىف اوبكرو هعئانص نم يوطبلا نسل عم
 pay داولا دبع ىنب برحل ae دقو ةياجب ىيحي وبا ناطلسلا انالوم

 ,Lo,ælur اعقجي نأ هعم نسل SI ناطلسلا most ءاجو تكدزيزمات

Ledىلا ةياجب نم ضهنف ناسمدلت  alsاهنم لفجأو تكدزي  «Se Sans 

 ابيرخت Less Lies نيدحوملا ركاسع اهب تقحلو ءاوق اهوكرتو داولا دبع

de sl els, Lessناكامم حاستكال  Lessنفسنف رمدالأو تاوقالا نم  

era, Lisاهناردج  aقنخم سفنتو  leنم  Pas yLad 

 ناطلسلا نبأ de pl ضقتنا كلذ لالخ ىنو مموخت ءارو ىلا داولا دبع ونب

glىلع ديعس  dualلسماعلاب كقفو ةعرد ىل ةساملعب هرقم نم دمصو  
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 هلع ىجاوض ف هركاسع تطسينأو هزع نيفيتاق , Bars) LSتدعبو

esp tal ىلع gl (4 كاطلسلا € ةحابل ىنيثالثو تالث dis 

2 CRIER نب ليدنم هعمو روغتلا نال كلانه هعم دوبأ Lo, 

Hal عجرو sal هيلا اوزرب املف هموق ىف نيرم CS نم ىنيغميبرمت 

 هيخأ ىلع نسحلا وبا ناطلسلا بلغت املو ناسملت , dau dtiعيرأ

 ضينو اهراصحو ناسملت وزغل مج ىنيمثالذو  Laiدفنتةسأ دقو سج ةنس

pl ابيلع برضو هركاسع Le bla, DIRE لافتحالا ىف ةعسو 

Es < di 4kS” كلذ ركذ 2 (as ةدٍجو برخو اعيج راصمالا جحقفأو 

 قيناجلا بدسصنو اهحواريو اهيداغي لاعقيلاب  Cm Le Elنيإ ناطلسلا

 ءاعز ىمفشإات ; dslىب نم  Beداولا لمع ىبو  Rae LESضعب ىف

 تمدتسا ىذلا روهشملا مولا اهمأي  ALI desكلفو  ds, palنأ

de جورغلا دسيو ىارطالا فنقخيو il Las بتري أطر يلع Sy 

  LMبدم  Riu bass dal ueلسا
  haisمونقباضو أهودجو دق ةصرف أهنوبسحي هيلع <»  LSناعرس

Lans تافارز bass كلذ ب Sal] لهأ سحأو هيلا bla كن call 
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 ,le Lis هركسع احانج كلام وباو نهرلا دبع pt ناريمالا هانبأ بكوو

 ىرقيقلا اوعجرو دلبلا ركسع قشكنافوج لك ىن م نيرم ىب روقص ميلا توأبتو

àىوليال نيمزهنم رابدالا الو  de fie salدحا  fenteقدنقل ىوهم  
 كلابلا .نم ريغكأ مدرسا ذمموي كلابلا ناكف ,des ىلع ,exilés هيف اوحراطتف

 لبج لماعو مشل sans lie نيرع ذّمموي نمجوت ىنب نم كلهو لستتقلاب

 (ر تو دزعوأات ةعلقلا بحاصو sales ىنبريبك ىلع ىب ةمالس نب دم<و شيرستناو

 هذه ىف ومحل ىسا لاقمأو امهل هابشأ ىلا ةتانز ,Gt le ملع ىنم ابملا امو

 ناطلسلا ةلزانم ترقسأو Lis مطحو ةلودلا حامج ps أذه صقف عئاقولا

 روب ابمكقاف ىنيثالثو عبس ةنس ىم (gas ربش رخآ dl أهايأ نسما ىبا

 À ىف هرصق باب ىلا نيفشات وبا ناطلسلا الو ابالغ هنم نيرشعلاو عباسلا

 قل دبعو ىلع نب ىسوم هريزوو دوعسمو tés هالو ,de هبباكعأ نم

 مب قحل ىذلاوهو نيرم ىنب صايع نم قحلل دبع نب دمحم نب ناققع نب

 نيزروبأ همخا اني ذوي هعمو هربخو هركذ ىتامسو هانركذ امك سنوت نم

 (”pus تعفرو اومحتسا Gi ىلا نيتيقسم رصقلا نود اوعنامف تباث وبأو
deىصع  pl)اهلخادو ابجراح نم دليلا ككس تدصغو اهب ىيطف  

 bals, ABS ىلع a كاك نيفيل تحت ماحزلاب اهباوبأ تظكو ركاسعلاب

 ge بهذملا قاض ىتح ىنهبابلا نمب ام عْوالشأ تمكارتو رفاوح لاب اوُمطوف

y sis]كلسمو  all LEصلخو احناسعتكاو أبين لزانملا ىلع« ىديالا  

 se ديز ابا ىروشلاو ايقفلا سوءر ىعدتسأو عمال aa ىلا ناطلسلا

coupe Li orىستيع  pli «sulهلاعأ نم امهمدق  JSىف :هدقتعم  

pa Jaباتاق هاظعوو ةرعم نمت علان امو ساغلا رما هيلا اعفرو رضخل  
 تيعلا رصقاو بارطضالا نكسف كلذ نع ىديالا عفرب هيدافم ىدانو

 )+( آه. 8 porte توذدرتعر أف
41 
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 ماتو هلاعا le ىلا هلعو طسوالا برغملا راصما ىسعحلل وبا ناطلسلا مظقنأو

 امصع ةتانز ,El, alles نايز لال كلملا سودر سمطو هروغتب نيدحوملا .

 اماهسا برغملا دالبب معطقأو ةوارغمو ,ans داولا دبع ىنب نم هيناولا كن

 نم ةهرب ىسارمغي Ji كلم ضرقناف als لاعإب مئارت نم اهب غلادا

 يا ناطلسلا ةبكن دنع نيح دعب هيلا اومس صايعا ie هداعأ نأ ىلا رهدلا

 ءاشي نم هكلم ىتوي ,Al هحير تبهو هقراب ضمواف هركذن امك haut نسل

adلاجر نع  Assىسوم نب 0 نب ىبوم مو  

 مرومأ pla Raul لاله دالومو

 نب we اماف عتيص ىنم عفتراو مترهش we راط املر كذلاب مانصصتخاو

cell deرعاعا ىم دركلا ةليبق ىنم هلصاف ناطلمللا حم فكلاهلا  ll 

 افانصأ Rio ىدوعسملا 0 مثالا ىنمب fm ىف M ىلإ bel دقو

 نإو منم wat ىلا ناكيكلاو ناسرملاو نايياشلا نم LUS ىت مامس

 ةيبوقعملا (ec ىلع ىراصن ممم oh لصوللاو ماشلاو نابجبرذأ دالمب منطاوم
 DLL fre OS همالك ىهقنا ,de ناققع نم ةادملا ,el» ىلع جراوخو

Jeىف نوبلقتي متماعو برعلا قارع ىمروزربست  dalنوعجنيو  
at0000 ادن دل ب ءانكسلب مايل نوداقيو كيلا عقارم  

 دادغبب تاسايرو ةرقكلاب عافتمأو ةزع مل كناكو ماعنالا نم رقملاو ءاشلا

 RE La bed نع رجاجالا_بيلعت ران
 مكلم Ji تاياقسو نمسجو تس ةنس دادغب de رططلا بلغو سابعلا

 هلاعاو قارعلا elle ىف اوراس 3 مصعتسملاوهو نييسابعلا ءافلخ رخآ واله
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 اوداك امل رططلا ماما ارارف تارغلا رهذ دركلا نم رهثكلا رعو اهيلع اولوتساف
 مسنات 49 fl al Lars كرتلا ةلابأ ىف أوراضو ةيسوجملا نم هب نونيدي

 نيول ىنبب ناقرعي ناتريشع برغملا ىلا fre زاجاو مئاطلس تحت ماقملا نم
(Sesرهبات  )نم ميلا ىهف )1 Etsرخال برغملا اولخدو  dsنيدخوملا  

 ةيارهل مل ىنساو ماوقم مركأو Rails نسحاف شكأره ىفترملا ىلع اولزنو
 Has نيدحوملا رمأ ضقتنا املو هر ةلودلا نم عمفرلا JL ملحأو عاطقالاو

 ع où نب نسارمغمب مضعب قحلو نيرم ىنب ةكلم ىلا اوراص ملوصو
Lesنم تيب رصختسملا نمموي ةيقيرفأ  Ceممفرعأ ال رهبات  Ris ES 

 نورخاو ىبحي al ناطلسلا lle بحاصراوزملاب ىفرعملا زيزعلا دبع نب دمحم
 ىنب نم À fe نيرم ىب ةلايأ ىف ىقب نم tél نم ناكر Ras هريغ

 نب 6 رضخ wi ce نمو ناكس ssl فقاص نب ous ur de رهبات
 ةسايرو des ناسل رهبات ىغب ةساير تناكو dons ss رث دومحمونب رث دمحم
 ىلوالا منطاوم ىف كذاك اثكأ منيب Lol نوكت تداكو دمع نيردهمل نر

 مايسلاب piles ناكو ناسملت نم معايشا ميلا تفاوت cd اودعت اذاف

 عبرا ةنس سافب ةعيقو مهب عئاقولاربشا نم تناكو محالس ىسقلا تناكامل

 رهبات ىنب اسيءر (des obus pr ىنب سيءر رضخ اهل عمج ةياقسو نمعبسو

 ةنتفلا ىم مناهل GA دبع- ىنب بوقعي مكرتو es نقاب z .راخ اولقعقأو

 اطبارسم كلذ دعب fie ناملس كلبم ناكو مل ضرعي ملف Ras ءايج

 ىوحم هيأ نسح ىب (da = ةياقسو نمعست ماع فيرط رغخل

 ندد فرز هراذ نع LA :هل ,ire بوقعي نب cm ناطلسلا هافطصأ

 )1( Dans les mss , on trouve ce mot écrit pal نيبأب رمثأت رممأت هم

lei le texte est corrompu dans les trois mss. Je l'ai rétabli par la transposition d'un seul mot.2( ( 

(8) Le ms Fporte sa 



 اع

 Dis هضري À Le لاوحالا ضعب Lars Læ dis هل ننكهتف همرح

 اسبل امرصاخحم gd دبع نب coms ناك مايأ نابل للا. ليختدو ,امضاغم

obèse silهموقو هلحم بساني اه بيهحرتلاو ةمركتلا نم نسارمغي :نب  

 هقلاقسإب dal ىلع بوقعي نب فسوي راشاو ناطلسلا عافنطصا نم هتلزغمو
 de di all موسقلا ةماركب هل رذمعأو هثداحو Jan des ىف هايقلف

 ناسلتبزم ماقأو هيلع ركني 45 pad هربخ ىناطلسلا ىلا عجرو À ءافولا

 ىنسارمغي نب نأقع كله املو ةيامعبسو ةنس برغملاب ىلع هوبا كلهو

 رحكاسعلا ىلع هل اودقعو مسفناب هوطلخو ةلخادمو اعافطصأ هوغب هدأ:

 املو ,LUE ةرازولا نم ةعيفرلا بترلاو All Jedi هولوو مئادعا ةبراحم

 هل ىلوت ىذلاوه ناكو نمفشاتوبا هنبأ هرمإب ماقو وج وبا ناطمللسلا كله

alىلع ةعيبلا  GTناكو هيلع دنبتسا اف لاله هالوم هناكهب ضغ  

Lasنففاني ام  po useةزاجا ىلع عجاو هسفن ىلع ىشخخ ةببفاعيو :ىلع  

 لزنو ةودعلا ىلا هبرغو هيلع ضبقتو لاله هردابف .سلدنالا ةطبارلل رجلا

 ديك ملف ىناطلسلا ةيارج )١( نع كمسأو نيدهاجلا ةأرغلا ىف rex ةطانرغب

 أوبرغاف نيالا 0 ,ex هب ءاج ام sl نم تناكو هماقم مايا أدي اهيلا

 el نبأ باطخب هناطلس أرغاف ةوأدعو loue امل لاله جناوج تذفنأو

 هتيصاق ,de هبورح ىف ناطلسلا هلعتساو هيلا AU همادقتسا ىف

 al ناطلسلا Mie ءاقلل ةيقيرفا ىلا ركحاسعلاب هضوبن نم ناك ىتح

(asهيلع ةربدلا تناك نيرشعو عجس ةنس  euhىف عجرو ةتانز  

 هيلا كلذ ىمنو هب ةميتلا هسفن ىف ىقلاو ناطلسلا لاله ارغاف لفلا

 sue نب ىيجحل ile ةرصاحم ىلع هناكم دقعو ةدواودلا call قححلف

 Ge نب عابس نب de ىنبأ ىبحيو ناهلس ىلع وه لزنو Lil بجاص

(4) Les trois mss. portent ىلع 



 له

 نهب ماقاو اميظعتو ةرمم هوقلف pal ىف نبروكذملا ةدواودلا ءارمأ نم
 ضبقت À هسلجم نم هلحم ىلا هعجرو ناطلسلا همدقتسا 3 ةدم مئايحا

 عم اباهذ هسبحم هيلع قيضو Le هلقمعاف رئازهل ىلا dut, id هيلع

 Le nant هسبحم نم هاعدتسا الاله: Lu [sl ئتحا لاله ةسناغم ضارغأ

 ملف AZ ىلع نم ىسوم دلق لاله ىلع ضبقت الف هيلا قلطناف ناك

 عم كليف DU نيل sl ناطلببلا مكقا موي لدا Lou Lai لزي

 هلل ءاقبلاو sel ىضقنأو LA: LS ممرصق dalu 3 هيفقوا ا وديفات ىبأ

 ديعس مريبك ,OS نسحلا ىبا ناطلسلا ةلهج ىف هكلبم دعب هوفب مظتناو

 نم ءده دعب رسصقلا بايب LT كلت ىف dl نيب نم صلخ دق

Léo Jaiحارجلاب  Las,ىف لخدو بئارغلا نم دعت اهدعب هتايح  pie 

 امك قافن اهقوس ىف هل ناكف داولا دمع ىنب dis تداع نأ ىلا ناطلسلا

 cup ىذب نم هلصاف ىنوم ني gs» امو هرمأ ىلع بلاغ ,all هركذن

 لصف املو ةهبرقلاو عانطصالإ ىمك Se» ىف هالو ملو ةيموك نوطب ىدحا

 ,Las عوعنطصاف galets ىبب ,bal منع اودعق برغملا ىلأ ىمك ونب

 لؤض رانصتلا ,SL معانطصا هينبو نامقتع ةمدخ ىف ىسم نب ىبحي

 كوقلا مسقو راوسالا نم مدعاقم nd ىلع Jall ىاوطلا نم هميم se ابا
 ىناوعا هل ناكو لاتقلا des ىف مدقتلاو باوبالا طبضو رادقملاب ةلتاقملا ىلع

deفلق هماوعح نما كلذ.  hs]نوكلا . dueى ! Sailلاصالاو  dl Jah 
 لوأ ناكو هعانطصأ [A اويهذو هقمدخ هل اوفرعف منم اذه ىبحي واكو

 ىنم مثنهب ريدي Les مراصح نم LS copies coms ىبأ هديدرت ةهجشرت

 راصعا نم اوجرخ املو due ضرغ نم ىتويو كلذ ىن ىلجي ناكف ةبراضملا

 io هلمعتسا نيفشات وبا كلم املو هيونتلاو عانطصالا بتر ىلع هب اوفوأ

 امل رث ةلالا ذاختا ىف هل ىذأو اهب |ادبتسم
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 state bus QU تاكو dé dis قرشلا ةيصاقو نيدحوملا

 هلبقتف des ىوكلاو ةعاطلا ىف ,dut  ناسلت نسل وبا ناطلسلا لزان

 هلابقب هصتخاف ناسملت ىلع das هيلع مدقف هلع ناكم نم هب اجاجو

 rl دبا كلها AU élxs soie لري 2 هيانايبب نم .هشلخ عفرو

bedىنينولطقلا ىراصنلا ىبس ىنم هلصاف لاله اماو رادقالا ىرصم هللاو  

 ىبا ناطلسلا ىلا راصو نسارمغي نب ناقع ىلا رجالا نبا ناطلسلا هادهأ

 أيبرت هعم أشنو shall Ale نم هاطعا les ىنيفشات انآ هدلو هاطعاف وج

JS,اضع  all soieاولعف ىتلا ةلعفلا كلت بك خوفو ١ ةلادنلاو  

 ais Ale de هالو: نيفصات ونبأ du axes :ىلو ,LJ وه ىأ ناظلسلاب

 حزحزو هتوطس سانلا بهراو هبابب لصفلا دعقم دعقف like (ls) ابيهم

 ناطلسلا رمأ ىلع ىلوقساف هبادهإب قلعتلا ىلإ ةلثامملا بتر نع ىنمكترملا

 eu نلكوو 3 ىف ناطلسلا نذاتساو بقاوعلا ءوسو كلملا ةبغم رذح مث

vsتاوقالاو ةدعلاو ىيدعلاب اهانعتو هلام اهارمشا ىنفسلا ضعب نينه  

 مسر de ناطلسلا بايب ىر هميوح نب دمحم El هيتاك ماقأو ةلتاقملاو

 قم جال =, ةيردنكسالاب لزمف نيرشعو عبرا CES علقأو die ةباينلا

Rae PA D ci pasهقيرط ى .ىقلو  bluناووشستلا  Le usاوم  

 لف ناشف, ,Jde, Lei nes ze, 5 ssl Lis Raul قيوم

 ةاراحم اب هسيأسي وهو هلركنتي كلذ نم لري مو ناطلسلا نم هناكم دبي

al As Lai,هينجم هعدوأو نيرشع عست ةنس هيلع ضبقتف هطخ نأ  

 4e, lisa 3 ليبق هباصأا حجو نم كلم نأ, خلا ةلقتعم Jr ملف

le Ai SG Pb bluاهكلبم براقت 4  Ji,افهتداعس  

rusé,وبأ اصلا 5 دقو  ee yيذلا كاوجلا  Layلتقم  

)١( Ce nom est illisible dans les trois mss. 



 ال1

 4: IS خل هللأو هتومب هباقع ىم اذه لاله تلفأو وج ىبأ ناطلسلا

 LS دعب ناسملت كلم ىلع رارج نب os كارعنا ىلع ريك

 نار" فرد تالا كا قا قا 079 لا

 رارج ونب غو هللا عاط نب نسكوديت لئاصف نم lo رارج ونب ناك

 لوأ ذم مب نوصغي ;HS نب de ونب os نسكو دمت نب ىلعي نب

 نم لئكاصفلا mag ىلع اور هب اوديتساو مهلا dll راص ىتح رمالا

Jos plieناقعجالا  Los,نب دمحم نب ىيحي نب ناقع  beمنيب نم  

dusرفو ةدم هلقمعاف ةسايرلل الواطت  dus jsبرغم ا كلم قاف  

 دهزو كسنف هأوقه ىقتساو هلزن مركاو هلحم رثاف ديعس ىبأ ناطلسلا

nie RSS3 ىف ناسملبت ىلع هيبلغت  SL 

Je)جردنأ ةهقيرفأ  ireهنذاقسأاو هتلج فى أذه . Jessُّى ناورمقلا  

 ريمالا هدلو نم أهريمأ ىلع لزغف ناسك قحلو هل ىذاف برغملا ىلا عوجرلا

elناش  xlsدق  xieهل  dé, Lis «deديعلا ةيالول  Ds Lx, 

dll4 اع % dal Jet yes JA ueقوطلقف » Lasطروستت نم هعمس عدوا  

dy 3 dasريصم هدعوو هم الخ ىم هسايأو ةيقيرفأ  AMهنليلا  «de 

SN «sa din!هوت طعما لو اكو  dasالع كلذ ىم هيدل أ  des 

 هنأ قادص م رهظو ناوريمقلاب mal هادف :LATE] iS ESS كلذ ةرفق



IAA 

 ساف ىلا رادبلاو ناسملتب dal كلم ىلع بثوعلاب هرغاف هسايق ةباصأو

 gl ىيرإ د dkrral ناك Lake كلام. نأ هيحا نبا روضتم بلغل

 ناطلسلا كليم ةعاشا ىن ,Ja هكلم دهاوشو هناطلس ةيأ sl كلانه

 نانع وبا رهمالا ىدصتو هقدص موأ xs ةنسلالا ىلع ,QU نسل ىبا

 ءاطعلا تبو Gb Lure ىنب ركاسع ىنم لفلا هيلا لياستو رمالل

sslعهبر ىف هسفنلا ءاعدلاب  dèsجراخ ركسعو ىمعبرأو عست  Lt 

os Jet 3 slt 41 alنب " Lies, ubs de be = 

diبرغملا  LSىف هركذن  palليصف املو  lie Lesىلع ىزتناو هسفنل  

 = ess : Los داولا دبع ىغب كلم ىم داعاو ةلالا ,RE هيسرك

 ىهيلا دبع دلو نم ob لأ نم هيلا Gale Si ىلا 6 beat دبتساو

 ,ess pl sel هرادبو هب coms due سمط نم نسارمغي نب ىبك نب
 ىلاعت هللا ءاش نأ هركذن اهسح هباصن ىف داولا دبع

 لا نم ببات ىباو دمعس Qi ةليد نع ربقل

 age ىلو ES où نب نسارمغي دلو ربكأ نم اهدج gs) ريمالا ناك

 ةنس ةساملج ىلع نسارمغي بلغت املو ربكالا رع dust كلبم دعب

 .LG Juno نيسو ىدجا
 Label نهرلا دبع اشنو اهب lys ناسملت ىلا عجر 4 ىجرلا دبع

 يا ا es A ot uv عما 966 tal دعب: ناسالتب قلو

 ىف ةنومرق رغتب dalle ىن elle, lus Las ككمف سلدنالا ىلإ هبرغو



| 

 ميهارباو مهعزلاو ناقعو فسوي ةعبرا نونب هل ناكو sd مايا ضعب
 de ىنسحلا وبا ناطلسلا ىوتسا اذا ىتح اماوعا اهوفطوأو نأسملت ىلا اوعجرف

 de ىف برغملا ىلا ناسملت نم ملقن متلود هتلود ىلا ىاضأو مكلم

 مل oil de ىف ىتلا سلدنالا روغتب ةطبارملا ىف هنذا اولاس رق مصايعأ

 ةروكذم ققاوم 4 ىف مل نناكف ةريزجلاب fsb ءاطعلا مل ضرفو

 do ةيقيرفأ وزغل ةتانز dl وبأ ناطلسللا ريقنقسأ Per ةفورعم ىطاومو

 مناكمو ,pal ىفو داولا دبع ىنب fes عم tie à HS نيعبراو نامت
 NN هيلع بلاتو نسل ىبا ناطلسلا رمأ برطضا الف ais مولعم

 داولا ديع ونب نأك ناوريقلاب برحل هوعضاوو ةيقيرفا بارعأ ph ىنب نم

 sol تقلطناو ناورمقلاب 4, ةبكنلا تناك الف ميلا هنع نيعزانلا لوا

 داولا دبع ىنبيل اونذا هلاعأ lu نم برغملا ضقتناو جاوضلا de بارعالا

 ءالملا صلخو LU اهب اوماقو سنوتب Les Ale ناكمو مرطقب GA ىف
 نامقع ىلع ىروشلا دعب اوقفصاف ميلع نومدقي نمو Brel نأش ىف ايجن غنم

SOUSا ارعقشا  ee han pal 4eىقز  Mb peىلا  AR 

 cas ةيلع اومحدزأ رث 45,5 de سنوت ىم ديعلا الصم ناب هوسلجاو

 de ةقفصلا هنوطعيو ةرامالب هيلع نومدلسي املا ge da ىراوت

 ةوارغم ,réel, Ale ىلا هباوقلطنا 3 اعيج اولمكتسا ىتح ةعيبلاو ةعاطلا

 نم هانركذ ىذلا ليدنم نب el نب دمحم ىب دشار نب ىلع مرممأ ىلإ اضيأ

 لك راقيتساو مايالا sat ةندابملاو let ىلا ةباححلا ىلع اودهاعتو لبق

 ىداوبلا ,xx برغملا ىلا اعيمج كلذ Lai ىلع اولحتراو هفلس تارقو هناطلسب

 ةيربو نفينو لقم رفظلا ةمالقب غم اررفظي مف هجو لك ين تراغلا مملع
 ىنيمجوتو ةوارغم نم لف اهب ناكو ةياجب اورم املو eût ىب due لهأو
 ةضرتعإو معمارلختراف ناطلسلا دنج ىف اوراسصو ملاعا ىلع اوبلغ a اهب اولؤن
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St Jusمهب اوعقواف ةواوز ةربارب  web,متدجن  RU,وه ام بورا ىف  
 ,de fl bel ةوارغم لئابق Ru ىلشب اوقحل رث مهلوال ىفورعم

 ديعس وبا نارهمالاو داولا دبع وفنب ىرضنأو هكلم قسوقساف دسشأر نب

 هموقو ,Dal نب ىلع عم قاثولا اومرباو دبعلا اومكحا نأ دعب تبات وبأو

 كلانه Is دق عفالحا نم معم نمو ديوس ءايحا ءاطبلاب مقيرط ىف ناكو

 Al ناطلسلا Gus ماما ةلاسات نم ممزبنم فيرع نب رامزنو Ris عم

leكلانه نم اولفجاف  Jiمناكم داولا ديع ونب  LESىف  Re 

teleىب نم  Leنب نارع مريبك نسكوديت نب  oseهع نبأ ىلارفف  
désديعس ىبأ برح ىلع هل دقعف ناسملتب رارج نب ىبحي نب  el, 

 ناسملت ىلاوه بلقنإو ديعس ىبا ناطلسلا ىلا هعم bass نيذلا دنهل عزنف
 ةماعلا ess دلبلا ىلا ناطلسلا رمو ,Jai هقيرطب كرداف هرشأ ىف روقلاو

otreرخآ هرصق ىلا لخدو هنماف ناطلسلا نم هسفنل نماتساف رارج نب  

 Dares salt ردصأو LS دعتقاف نمعبرأو حست Las ىنم ةرخالا ىداج

 اهكلم نوش نم db ءارو ام ىلع (esÿ تباث gl هيخال دقعو بفكتساو

Lu, dla,كاسل اعلا,  | dd 

 تام نأ ىلا قيطملا هعدواف Le نب es» نب ناقع ىلع هلخد لوال ضمقتو
 هتازغ ناطلسلا تاوزغ Ji نم ناكو اليتق لاقيو هتنس نم ناضمر ىف

 ذنم ميلع ادهش ناك كلملا دبع ىب (ps مريبك ol كلاذو ةيموك ىلأ

 نب نموملا دبع موق مو 0) دبأع ىثب ىف بستني ناكو رهدلا نه نمح

 HAN هنأ بسح lake جربلا اذه عقو الف ةيموك نوطب نم ىلع

 Lai Le ةيموك دالب مرضأو هسفنل أعدف ء LL هسفن هقثدحو هتبايغ

 ةيموك ىلا ضهنو تبات وبا ناطلسلا هل عجو ةنتفو اران لحاوسلا نم
(1) Le ms. B porte rue 



 ااا

 ميهاربأ ىلع ضبقتو اهدعب ةموردن ل نينه مكقأو ايبسو التق محابتساف

 هب لزي مف نهتلا هعدوأو ناسملت ىلا القتعم هب lé جراشل كلملا دبع ىب

 dell ىلع لزت مل هروغثو طسوالا برغملا راضما تناكو pal دعب لعق ot ىلا
 ناسملت ىلا ,ail هقيماحو هلاع اببو disons مايقلاو نسحلا با ناطلسلا

 ىب le we اناجحأ نب ديعس نب وبع (OI اني ناك نارشو ةنيدم

 ليطاسا اهاسرم المو احالسو الجرو اتاوقا اهالمو ابفقشو ابطبض دق نيرم

 دعب تباتوبا ناطلسلا ages هيلا ضوبنلا غلاعا نم هومدق ام لوا ناكف

 بولق ىف ناكو امايا اهرصاحو نارهو ىلع لزنو برعلاو ةتانز Je عمج نأ

csىبأ ناطلسلا ىلع ضاقتنالا ىف دلبلا داق اولخادف ضرم عفالحأ دشار  

 دشار و نب مزهناف برس Pos زربف ةزجانملا دنع كلذب ءافولا هودعوو تبات

 ىحأ سراف نب نانع نب نسوي نب دمحم لققو معم نم ىلع ةهزهلا ارجو
 وبا ناطلسلا ,Lis ركسعملا pris ةبارقلا = ىم ىايز نب ىنسأارمغي

etناك نا ىلا ناسمت ىلإ  Leهركذن  

 ادحأو سنوت قرد °Les Cy صايقألا re À dj oyrelé برعلاو

 ددفأاحو Aus] sl, a كلسلا Jul JA هغلب ذأ gra برغملا

àءاليتسأ  alبرغملا ىلع ىامع  asةوارغمو داولا دبع ىكب عوجوو  

 ةدواودلا ريما ىلع نب بوفعي هيلع كفوو طسموالا برغم اب مكلم ىلا نهجوتو



 اا“

 نأ de ناطلسلا سلجم ,pass ديوس past (RS نب cine عم قفتاف
 d) à 56 لولاك ىتلا ةوعدلل (Lu برغملا ىلا رصانلا dl تعبب دايرغب

 نب رع نيرصن هب ناكو شيرشناو لجو نارشوو pb ىف هراصمإب

 رسماغلا de ىف ei نب cine نكي نأو هتوعدب امداق ةيطع نب نامقع

 ايدافت فيرع ىم كلذ als ةيالولا ىنم هموق Ses ىاطلسلا ىم هناكم

 اوعقجاف ديودسو مايدلاو (is هيقلو هعم ,Lis ةعاطلا هوطعاف ىنمصح

 ناح AB AV as PRIE | Lol où cal di [sac Cr «Se ىم ركسعلا

 نيسج ةنس pl Di Sul ot eut ol w2es لاملاو ركاسعلا ىم

 هيقلف ىاطعلا دالبب قحلو هترصأنم ىع |ودعقف ربخلاب ةوأرغم ىلا ثعبو

 Jai مسلجم نم هناكم نانع A ناطلسلا se Jet el برغم اب

 ريغصب (ll هممدخو كعباث ىبأ ةعاط di ملك برعلا apr ةيغبلا ىلع

LRنب رماع  Liىلا ديربلا عم القتعم هصخقاو هيلع ضبقتف ميه  obus 

A 7 2 LL] Lesاهديملاخ ةتفس نم ىداج 8 نارهو  Lei 5 LL 

 ني des وبع هيخأ كلهم X LS اهب مداقلا ,La LS «de crS Lie ةوخع
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 نم هانمدق ام اهريكسا ناك دقو ةوارغم نمبو هنهب ةوادعلا تيكحسا دقو

 ىدأو ةودسع اوققلاو هتنس نم لاوش ىف ميلا Gags هرصن se م دوعق

 tal وبأ ىلوتسأو مملق ,Leg Lad ةوارغم ait SU LUS اولتتقاف ويهر

 am 491 :ناظلشلا ast 4 Lyirans& تعبو ةنوزام كلمو مركسعم ىلع

 هركذن امك سوت نم نسل ىبا ناطلسلا لوصو كلذ رثا ىلع ناكو

 ىلاعت هللا ءاش ىأ

 DEL هلوؤنو سنوت نم نسف ىبأ ناطلسلا لوصو نع ربقأ

 راصحو ours هماقم لاط دق ناورمقلا ةعقاو دعب نسل وبا ناطلسلا ناك
 دالي Lol هيلع panel نخب لع يمتإلا بروك له ماع ل
 ol ىلا ةلحرتلا عجن يبا ناطلسلا الرس نإ ليس ا
LS,نم ىنفسلا  Unisمرلاهب تفضعف نيسج ةنس نم رطفلا مايا  

 A ضعب ىلا هيامدب اجيو ةيابب لحاوس ىلع هلوطسا قرغف قرغلا هكردأو
 GS نيو Les D ىلا هيف ابخف هليطاسا نم لوطسا هقحل ىتح كلانه

 اهتيحاض لهأ هيلا ردابو هيلع لزنف هيبا ةعينصو هدّساق pp ىرسعلا نب

 نب رامزنوب هربخ لصتاو ءاطعلا عيف تبو portal ةبلاعتلاو شكيلم ىنم

cineدفوف ديوس هايحأ ىنوهو  dueهموق نم ةخخشم ىن  Ansرصن هعم  
 فسوي نب ىدعو نيرغمت ىنب نم شيرشنأو Jus بحاص ىنامع نبرع نب

CSىرسعلا 7  Le ms. F porte4( ( 
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 )انعم

 ga دبع دلو نم ةيدملا ىجاونب lui ىوقلا دمع نب دمحم نب نايز نب
 JUS نم fall نم basé دصخل مدرف معم ,Ps هوقحساو ةعاطلا هاطعاف

 ذا Ale ىن مل ارصاحم ةوارغم دالبب تبات وبا رممالا امنيبو ةتانزو برعلا

 عجرو fes مسلا دقعف نيس ىدحأ ةنس عيبر ىف كلذب ربخل هغلب

 لفجاو شيرشناو dé وسرسلا 4[ جرخو we de دخلت lo لانش ىلا

 ىبا ناطلسلا ددم كلافنه هب قو هعم y) برعلا عوهو pbs هماما

 برعلا راتا تباتوبا عبتاف ىطعم نب نيفشات نب وحر نب ىيحي PRE نافع

poisنم ملقعم نمصح ءايحأ تقحلو  Jeقطع رم ىرطيت  de 

 À ميعدانص نم dsl ىبوم ىب نارمعل اهيلع دقعو اههفف ةيدملا

dl Gaysىمصخ  Jad Rule 3x4اوذالف  dellمءانبأ اوطعاو  Lo, 

 ربربلاو برعلا نم ابلئابق مدهخساو اهخودف 5e نطو dl Pl اههلع

 ناسلت ىلا تباتوبا لفق 5 HAL ane كلذ ءانثا نسحلا وبا ناطلسلاو

 ناطلسلا als منار نبرم ىنب نم هركسعو وحر نب ىبحي بارتسا نأك دقو
 A El نا يطل هنا cl bit ىلا هنيد كسبرة اا
 ضبقتف ةينيرمل Lol ىلعادئاق همعبف بوقعي ىب دحاولا دبع نبروصنم

 زمعأو all ىلا اوزاجا 3 ناسملقب تباث ىبا 6 اوقحلو وحر نب ىيحي ىلع

 ةتانز نم 45 عم ممانلا هنبإب مقصنم دعب نسل وبا ناطلسلا
 ىلا مدقت رث LM ىسيع نب ,olée Ji ةيدملا ىلع ىلوتساف برعلاو

Galeكلذك () 'كقوزنهت ىلا انيكلمف  de lesناظلشلا' 3  plلشكل  

 ملس ةيقيرفا برع نمو ةتانزو ةبغز نم عومجل هيلا تعقجا دقو هوبأ
cbىلع نب رسعو هرمشع نم لاجرو للهم نب بلاط نب دمحم لم  

 هذه de فحزو امهموق نم تالاجرو lus Qi هيخاو ىدواودلا el نب

(1) L'orthographe de ce nom est incertaine. 
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 PSM نع ةوارغم هموقو دشار نب ىلع لفجاف tell رصانلا هنباو ةيبعتلا

 ىلا اعيجج افحزو هدوشحو هموق ىن هافاوف تباث ىبأ ىلا ربخل ريطو Lu ىلا

 HS اهلم اورباصو قلش نم نيرمغنتب ناعمجل ىقتلاو نسفل ىبا ناطلسلا
 كلهو dut ةروارغم us ضعب رصانلا نعطو هموقو نسحلا وبا ناطلسلا

es Je, dos alاجرب  deدقاق" وعلا نو  Hal Ghdi cpl debut 
 شيرشناو ىلا ه.تانب صلخو مرحو عاتم نم همف امو هركسعم gb هبتاك

 لبيه ىلع هناليتسا دعب نانع ىبا ناطلسلا ىلا eut وبا نهب تعبو

 نب رامزنو هب Lés ءارصعلاب ديوس ءايحا ىلا نسحل وبا ناطلسلا صلخو

 نيجوت Ce دالب تباتوبا خودو sal ىف هركذن امك ةساملج ىلا فيرع

 ناسملت ىلا لفقو

 مدالب ىلع es بأ ءالهتسأو ةوأرغم عم مبورح ىنع ربا

 كلذ رثأ ىلع jai دسار نب ىلع لمقمو Did ىلع 3

JEهسالج ىن دمحم نب دسشأر  fallدعب اوعقجا املو ةواوز نمب  LSناورمقلا  

 م SLT دبع ىنب نم ممناطوا ىلا ةيقيرفأ نم أوءاجو دشار نب ىلع مرممأ ىلع

 هومرباف دبعلا ديكاتو دقعلا قيثوت ىلا اوعجرف عوبلغي نأ ذمنيح موقيطي

 الو مهم لك ىف ضينت ةنتفلا قررعو مودع ىلع رهاظتلاو ةعداوملا de اوماقأو

 دست ار نب ىلع ه4 نع دعك تنبات وبأ هيلا فقفحزو ةيقيرفأ نم رصانلا ءاج

 ناطلسلا ءاقلل كلذ دعب اوعقجا 3 هسفن ىن اهرساو ميلع اهدتعاف هموقو
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 darts دق ونا يام وكلا ىار Us برغملا ىلا ىغمو مز هنأ ىتح نسف 4

 ةفاقشنما موريوش Las يلع ضاقتنالا ىف رظن رغصالا ودعل عرفو رمكالا هودع

 ناسملت ىلا اهئاج ةوارغم نم ces ىنب تالاجر ضعب ob val هغلب ذآ كلذ

 نيمتنث à_<b ailes نم حرخو RES +{ هفنأ اهل es : هولامغمل

cnrsملجارو مسرافب هوءاج ديوسو رماع ىنبو ةبغز ءامحأ ىف تعبو  

RÉ,نع اوما ةوارغم ىلا نحزو  res, Gbلطملا لبجلاب  deسنت  
 هفيلاخ منع لحترأ à عماقولا تددعتو بورد Las تلصتا LI هيف مراح

 pi à لاسشرستو ,dass Lx ةنايلم هقعاطاو اه راطقأ خو دو دليلا ىاون

 يأ ناطلسلا ىبأ هللا هبعو نيرم ce لف اهمفو اهب طاحاف Sid ىلا هعومبب

waأرمغص كلانه هكرت  àنم ىلع ةلافهك"  seauنب  Letدالبلا ىلع عيلغف  

 دقعو نمصح ,JU شكيلمو ةبلاعتلا هقعاطاو برغملا ىلا رجلا ىف مصختاو

 مٌملقعمم مرصاخل ةوارغم ىلا عجرو ىدركلا ىلع نب cause نب ديعسل Sd ىلع

JMدتشاف اهيتاشم ىلا برعلا تفرصنأ نا دعب  radةوأرغم ىلع  Lol, 

AL LR Et Les Le ele ae 
 اهمكقا 3 امايا تباتوبأ هب طاحاف pas ىلا ,al نب ىلع ele اجنو شفدلا

nb jsاقم: سلع  heلاطا علا ةتشملا "ل كستفاف ادع يسر » susهلل  

 وبا لفقو لئابقلا ىن اعازوأ تراصو هدعب نم ةوارغم تقرتفأو هسفن ميذف

ectىلا“  SAN tasقم  LSعراطلسنلا . Le2 55  

 ناسملت ىلع نانع ا ناطليسلا ءاليتسأ نع ربشأ

 db داولا دبع ىنبرمأ نضل ةنأو
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 برغم ا كللعم Guru مرابخأ ىف هركذن ام dilus Jes ele نا ىلا

 هوببا اهعزتنا ىلا كلامملا عاجرتسال اميو هردعل غرفو نانع ىبا ناطلسلا
 dell Se نمب.دناصار اند dde dalles دق, LS La بقرت ىيع

st asileكلذ ه«لظفحاو هيقعافش تباثوبأ درف ةعافشلا هنم  

 ديهعس ويا: كلذب رذنو .ناسملت وزع عجاف دشأر نب ىلع fie هغلبو

 ةدعقلا ىذ قصتقنم برعلاو ةتانز نم ليابقلا دشحل تباثوبا جرش دوخأو

 لف نييلدق dass Gllis dal, dal al عقجاو cé ىداوب لزنو

 folie نم يناسارخلل رباج نيدحوملا اهيلع بلع ىنيسجو . تالث ةنس عمجبر

 جرخ À ناسملت ىلا عجرف نافع ىبا ناطلسلا ses كلذ هناكم هغلبو

 ةتانز نم رجاسعلا ىف ديعسوبأ ناطلسلا sal هرثآ ىلع ءاجو برغملا ىلآ

 ll Lil دق purge ناك ذا ديوس نم لفلاو ةبغز نم رماع وغب هعمو
dlنب فيرع  casةيبعتلا هذه ىلع اوفحزف نيرم ىنب ةيالو نم هنباو  

sasوبا ناطلسلا  Gasةدماصملاو لقعملا برعلاو ةتانز نم برغملا 81 ىف  

 ىاكف ةدجو طيسب ىنم داكنا ىلا Leg اوبقناو mad, sd تاقمط رماسو

 داولا دمعونب ab games تالث dis 6e Ji عمبر رخاآ كلانه ءافثلا

 قارقفاو باكرلا ءاقسو ةمغبالا برض دعبو OUI تقو ركسعملا ةمدص ىلع

 وبا ناطلسلا بكرو .ىاصملا بترت نع مولجعاف متاجاح ىف ركسعملا لهأ

 رف Sales) a نم تارا كيلا جمان ا نسا
 مفاتكا اوخمو مفاصم لتخاف لاققلا عوقدصو هرضح ىنهف ميلا ىحز

 (Mal دمعس أ de نسيكتر Pb ue رن عيتر الملا رج 11
nasءالملا دش هرضحاف ناطلسلا ىلا ارمسأ  dés,هسيبحم ىلا لت رث  

 وبا ميعزلا Le, buts لالا ىلع: رسال élit dlleseh لالا لم ةفسا دلل

 ile ىلا ايفاذ fie dll Gale نمو داولا دبع لف نم هعم نم تبات
45 
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 ىع دباو هقيرط .ىف ةواوز هقتقيمف هودع نم ,das نيدحوملا AU ىف دجحل
 وبأ ممنم ه.موق ىم ءاقفر هعمو ايراع الجار بهذو هسرف ىع لجرأو هبكع

 ىبسوي pal نبا ىنومومح pl دمعس QT ناطلسلا dal نبأ دمحم نايز

frsبحاص ىلا زعوا نانع وبا ناطلسلا ناكو نكم نب دوواد نب ىبك  

 de» ضمقتو if ةهاشك file رثعف ىومعلا fall 1 LS قرطلا يلع

 Sols نم ىجبكي مريزوو لدي عدس ىبأ نب كي das | cols ميعزلا كنا سا رممالا

 دورشم موي ىف ابلخدف ناسملت ىلا اعجار افكناو هعينص ركشو هتدافو

 LR معرصم à ماموي 6 ET 1 Le اهناش HS Ji كلذ

afامإللار الما ةلععت»  eau,كلش  ds uiووسع !داشالامر تمم دو  
ae) NASةلودلا يع ءالوه  Stةركلا مل تناك نأ +[  «de dll 

 ىلعت هللأ ءاش أ sal ىنم ىنوقسنو هركذن م

 ديعلا أذهل تادحالا ىنم ايمن ناك م عر هموقل dy ةركلا 2

 دىديعس ىبا ناطلسلا هيخأ dl ىف اذه نهجرلا دبع نب ىفسي ناك
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 ريخل لها بهاذمو Sal ىلا le زعلا LIL ىن كلابتلا نع ايفاكم

 ميلع be sl ناطلسلا بلغتو نوم ىنب حاير متلودب تفصع اذا ىتح

LS le lsهنبأ صلخو كلما . نم ميديا  glوج  (ouىبأ هلع عم  

 برغملا ىلا ه موق ىارشأ عم ى-سوهب ىونلا تفذقو Gal ىلإ تسباك

veus LL & juهلع  pal Just Le le ah elنينو ليا  
 Mes .ىا بجاد de اهب dis Ouss ا ىلإ lé نومعلا ,die eus منيب

 هناطاس سلجم نم كولملا Gel ناكم del, dis مركاف نيكارفات ىب

 هيلا نانعوبأ ناطلسلا زعوأو هموق لف نم نيرخأ هعم مظنو هقيارج رفوو

 ALU ةيضقلا نع ىاو das ايل usé ais à pli نع مجاعزنإب

 ةذبانمو ةيقيرفأ ىلا هتكرح تناكو هتبلاطم ىنانع ابا ناطلسلا كلذ ارغاف

 املو هرابخأ ىف ىنيتسن اك ةيعاطل ,Frais هدبعل els cb نم برعلا

 ىلا حابر نم ةدواودلا ءارمأ عقجا Age لبق نيسهو عست ةنس نساك

cellىف هوبغرو نيكارفات نب دمحم ىبا  GEىبأ  userفسوي نب  
 Jay ناشدت ىحاون de as كلذل هباكر ail, aisé نم برغملاب
 ناطلسلا di Guns هيلع زببي نأ هولاسو Ris الغش نانع al ناطلسلل

 Ses ناكو ىناشلا اذه ىف ةبغز ريما رماع نب ريغص ةبغر كلذ قفاوو

 هيلع اوردق امم هناش نودحوملا db هراوجو de نب بوقعي ءامحأ ىف

 ةدواودلا نم معم لسخراو رماع ىنب نم هموقو ريغص ةبحاصم ىلأ هوعفدو
 باحر نب comte pp راعد ديعس ىنب مفالحأ نمو عابس ىب نافع

 ,Lt gas رفقلا ىلع اوذخاو ناسلت نوديري Roses اوضهنو هموقو

 عاجبرا ىلع ميمازع تيوقف نانع ىبا ناطلسلا كلهم ىع مقل ممقيرط

 AUS اهيو ناسمللت ىلا ريسلا ذغاو بوقعي نب ةلوص منع عجرو مكلم

 el ee نب نسل ريزولاب وج ىبا مم لصتو نيرم ىنب نم ةزمجمنلا
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 ,a sat all exil; «de lil قامع يا ,Halal él دعب ىم ةلودلاب

 هايلوا 245 لاومالاو ةيئافا ىنم RATE 4 sx زبك XI ىم ةفيلقا

 Nos نم Ps? Er برعلا ىنم ودبلا ءرمأ ىيك نب فيرع دالوأ ىم ةلودلا

 معج ضفناف ه.عامشأو وح نبأ ناطلسلا ةعفادل برعلا ىنم Rail نمو

«de bals,ىطوملا كلت  fret,وبا ناطلسلا  Lesقاسملت ةحاسب هعوجو  

Lall,اهولزانو الع ميئاكر  à EUىف اهرمكقا  désجرخو ةعبارلا  

D ed di JAلتحأو  Lieدعتقأو هكلم رصقب  | RAR AS,ةعيب  

diSle راصما 

je vaiنم وج ىبا لافحا  Sudsاهيلا هدوع م برغملا ركاسع راما  

 نب ol هريزو نانع ىبأ ناطلسلا دعب نم برغملا رمإب Su ناك

 كلامو هيلع mural سانلا ىلع ةعيبلا هل ذخا ديعسلا هنبأ لفاك رع

 ...(D فاعف (dl IL ةييانس كع يحيدرما
 ا ins AL, Ho LL قب ةمساعلا
 هيلع اوراشاف. هيلا ضوبنلا ىن ءالملا رواشو هبداكر ىف راق اهيلع وج ىبأ

 نب وحر نب game هع نبأ اهل حرسف ركاسعلاو دونه ميرستو دوعقلاب
 ةداهتساو Jai lt 3 همكحو دودرف ىنب نم ىاسام نب esse نب ىلع



 اما

 ىاطلسلاب ربل ,Ja ناسا لت .ىلا جفا AM sal, Ji Ja السلا

 ريزولا لخدو ءارصعلاب قحلو اهنع جرفاف رماع ىنب نم هعايشاو se ىبا
PRET TE Re AUTO UT M 

 ىاسام نيوبع نبرماع هع نباوحر نب دوعسم ريزولا ميلا هع داكنا

 fes نمو 37 el برعلا Ro عقواف هموق هوجوو هبئاتك نم ركسع ىف

 ,CS ىم Le ناك نم bal تفلتخاو ناسملت ىلا ربل راطو مموحابتسأو

 مناطلس ىلع رع نب نسما بلغتل ضرملا نم Ra ىف ناك ام las نير

 ريزولا نطفو قمل دبع لأ نم صايعالا ضعب ةعيابمل ىافارز اوزمكف عتلودو
 ah اهمنتغاف كلذ نم ضرم هبلق ىف ناكو هوربد امل وحر نب دوعسم

 قل دمع نب بوقعي نب دحاولا دبع نب روصنم نب ناميلس نب روصنمل
ASصايعالا  JL 5 #Al]نم ةهموقبو هب لحترأو  «seىلا نيرم  ]>> 

déنع  Sudsبرسغملا ىلا مقيرط ىف لقعملا برعلا مضرتعاو اهناشو  

 ناسملت ىلا وج وبا ناطلسلا عجرو ممتيطل اوممصو Lire وب مب عقواف
 مانتتسأو درزومساف مسم نب هللا دمع هب قحلو هكلم رادو هترضحب رققساو

 هلل ءاقبلاو كله Ji ىلا هركذن امك هقلود ىلع بلغ وهرزا هب axé هيلا

 ه.عوؤفو ةعردب هلع ناكم ىم موس ىب هللا دبع مدعم نع 7

 sel نيدإب ىغب نم لادرز ىنب هوجو نم اذه مسم نب هللا دبع ناك

 دبع ىغب ىف اوجردنا لادرز ىنب ol باصمو ىنيجوتو داولا دبع ىنب
 نب ىبوم ةلافك à مسي نب هللأ دبع ءامشنو مميسنب اوطلتخاو RU داولا
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 ركذ اهب هلراط مادقالاو ةلاسبلاب اروهشم ىنمفشات بأ ناطلسلا دبعل ىلع

 ىنب ىلع gd وبا ناطلسلا بلغت املو ناسملت راصح ىف ab نسحو
 مادقالاو à lat Li car ناكو ممدخسأو مكلم Pl داولا دبع

 هللا. ىبع هب pe داولا دمع La ضرتعا الو برغملا روغت مب ىمريف منم

 هبب ابلماع ىئصوتساو ةعرد ىلا همعبف هسابب تعنو هناش هل ركذ اذه

 كلذ بذج que ءالب برعلا حراوخ عم هعقاوم ىفو ءانع die هل ناكف

 ,ASS us LJ هموق ىلع هفرعو هقلزنم {Hell دنع ىقرو هيعبدضب

 us ati ous al رنا. ىاظلسلا
a Che éauodle, much idee, 

 ىلا صلخو ىزاتب هنعوج تضفناو (Ale روغتلا ةيماح دشحو هتعفادم

 ناطلسلا هلزان الو axe ىف due ur هللا ديع ناكو 45 ad دلبلا
 A Al, SU (ناتكااماراب Real dit ie وبا
 ةعرد لع هدلقو هققباس ىعرف نافع ىبا ناطلسلا ىلا سانلا قبس عب

 ,de لقعملا برع عم هتيالو مايا هل تدكاتو هتفالخ ةدم اهب علطضاف

ave,جورخ دفع نانع وبا ناطلسلا ناكو مسب متاخاوم ىق اهب برض  

 زعوأ ةعرد لقاعم نم ىديهج ىبأ لبجب ,did هيلع لضفلا ىأ هيخأ

 هل لذبو هدعوو ىديمج نبأ لهادف هيلع ضبقلا à Ad Les ob هيلا

 نافع ىبا ناطلسلا هيخأ ىلأ اريسأ مسم ىب هللا دبع هداقو ,Alu باجاف

 اهبارتغا ىوغم ىف (Jai ىبأ ,Gas ماس gl ىاطلسلا ىلومسأ ا هلمقف

 درشأ ناك امو. نانع نا ىاطلسلا كلهم دعب نم برغملا دالب ىلع سلدنالاب

 قرافف Amis ىلع fume ىنبأ هيشخ Gate ةنس رخآ كلذو بوطقل نم

da,ناككمو  deلاخادو'  : ALI5 لس عشؤي فارما نمسح  ds saiكلا:  

 pond نم ةبصعو لاملا نم ةورش ىف وج A ناطلسلاب قحلو هوباجاف ناسملت



 اما“

 هناطلس ىخاوا هب دشو هقرازو هنيحل هدلقو done رسف برعلا نم ءاهلوأو

 اجاجو هتعاط ىلع بولقلا 85 هرمأ ماقتساف هكلم ريبدت هملأ ضوفو

Jaiنأ  paleوهل رجلا  LUارك 2  RS drone deنايل  
 . تماقتساو هرما ,Jul هبعك العف ةبغز نيبو منيب اخاو ناسملت

Sd dassهركذن ام هرصمأ نم ناك  

 Pan ee RS es ا
 هرمأ لامو ىيفصات نأ ناطلسلا le ىأيز ]| ابيلع ىو ىأ دعب

 ايمن ةلويلا de جراوشل رشا احمو call كلم ماس al ناطلسلا قسوتسا امل

 ىلا هكرحو dust هيبال ناك امك ةتانز pos ىصقا ىلا هلظ دادقمأ ىلآ

 عجاف هلع ls ناسملت ىلا dame ىيب هللا دمع رارف نم ناك ام كلذ

avalىلع  callناسملت ىلا  Sue,ساف رهاظب  rareىدحا  gré 

 ىلا ربها غلبو ابيلا لحترا رت تلقكاو هبابب تفاوتف send ىف تعبو
 ةيغز ىم برعلا ىف اودانف ملسم نب هللا دبع 5 7 al ناطلسلا

 ءارهعلا ىلا مب اوجرهخو ىالحالا نمت ةايلق ,des الا plat ةفاك لقعملاو

 ناسمللت نيرم ونيو ماسوبا ناطلسلا لخد املو هركسعب le لزانو
 ايههورز اومطحو قيسركو ةيولم دالبو طاطو Lie برغملا ىلا موفلاخ

 عمينس نم ناكام ماس ايا ناطلسلا عليو bb bé اهتؤقا اوفستنإ
 ىنسارمغي لا نم هتلج ىف ناكو هيلع نيدسفملا بالجاو برغملا ريمأ هضاف

 () ىبقلاب يرعيو نايز ىبإب Sy نمفشات ىبا ناظلسلا ىبأ نامع نب دمحم

 )1( Le ms. F porte ىتفلاب
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 ١ نمجوت نم ةبيتك هل us, AN ةاطعاو رمالل ةعفدق. ننازلا مظعلا هامعمو
 افكناو ناسملقب همبارصق هلزناو متايطعا هيلا عفدو هتلمج ىف اونأك ةوارغمو

 ىلا هوفلاخو dell وج وبا ناطلسلاو برعلا ciel هترضح 41 اعجار

 ءانطبلا نم قرشلا راصمإب نيرم se ىلا زمحتو نايز وبأ Gas لفجاف ناسملت

 J=s ةبغز JS نم ديوسو نمجوت ىنب نم fall نارهوو ةنايلمو
 نب ريغص نأكو ناسملت ىلا مسم ىب هللا دبع هريزوو وجوبا ناطلسلا

 لقعملا برعلا ةفاك نم ميلا نهف bass à كلذ عيهذم 3 كله رماع

 هوبلغ نأ ىلا هعم ge شيرشناو ليج اولزان» نايز ىبا عابتأ ىف ةبغزو

 ناطلسلا y سافب نيرم ىنب AU نم هناكم قحلو deg ضفناو هيلع

slاهريقك 60-3 نيرم ىنب ةكلم نم اهذقنتسي هغطو لقاعم ىلا وح  

 ابالغ Las, LU ابلزانو نارهو ىلا Gags رق ,deuil“ ةنايلم ىلع بلغو

 és عزناو رسازهلو ةيدملا ىلع بلغت رث اددع نيرم ci نم اهب محاتسأو

 هعم دقعف ماس ىبا ناطلسلا ىلإ هلسر تعبو ft اوقحلف نيرم ىغب

 نيقنث dau ماس ىبا ناطلسلا كلبم ناك رف برحل رازوا اوعضوو مسلا

 مسارزو ءانبا نم ىلع ىب هللا دبع نيرع هدعب نم ,el LB نمتسو

 مرابحا ركذ دمع هدكذن LS al دعب ادحاو نسحلا ىبا ناطلسلا دلول اعيابم

 ها راح و die نال

 نب ىيحي مريزوو et Qi هع عم هيلع ضبقت امل نسارمغي نب ىبحي نب



 ام

 بتارم ىف ,dues hs لاقتعالا نم هقلطأو ماس وبا ناطلسلا هيلع

 محامو bel ىم هعجرم دع ءاركن هكلبم ىدي ىنمب ىنهيتسو ىنيقنت

 هل هبصن Las ىعسلا dis ددعب ىم til = ناطلسلا دفاح ob سا

 عيفصلا قسمي أ ىأرو das كلم us ىأ لمأ أذه نايز | 1 هل أهسو

 ىبتنأو ناسملت نطو ىلا همعبو كللل هبصنو AN هاطعاف هل dés نوكيف هيف

«sb siهقحلو  «dlماس ىبأ ناطلسلا كل مب كلاغه  cola, cr ls à 

 4 ىناطلسلا نب ىلع ىبأ ىناطلسلا نب eh NAS بلجو Lie L اهركذن

 ,LE نير ونب هملا عقجأو ساف ىلع قل دبع نب بوقعي نب ديعس

sound aliدبع قحلو معج ضفنا رم  glىراتب  LS"هعضوم ىف هركذن  

ESTىلع ةرهاظملا وج ىبأ ىناطلسلا نم  ak, alكلذ 1«  Leeهيلع  

 755 LS'ulke ىلا لحترا à هل ةاضرم هلقتعاف نايز يبا هع نبا يك

 ونبأ لبققتساف- dal, allé Jill نم لمسح ht Ash ى كارا ١ك

 de vale CAS قحلو دوراجاف مب brad crées دالوأ ةلح 4! ei دبع

 ونجح pl gala ميلا حرسو ناسللت ىلع هب بلجاف ابضاغم (L بهذ

 هيصقي نأ ىلع رصاع نب دلاخل JU JS رم Suds نع مدرشف اركسع

 ليللاوبأ les à Fe ماقاف ةدواودلا ss ىلأ هلصفأو لعفف حاير دالب 4

à 57 
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 نب هللا دمع ريزولا هملا ضينو وج ىبا ىناطلسلا ادامعو ةيفاشم رمالل

duبلغلاب ليللاوبا نقياف ةتانزو برعلا دوشحو داولا دبع ىنب ركاسع ىف  

 ىبا ةعاط نع عجري نأ ىلع هنطو نع AIT هل طرشو لاملا ريزولا هل لذبو

Gbىلا ىرصناو لععفف  Leىلوملا ىلع لزنو  Get Siناطلسلا انام. نب  al 

 ةندابملا تو وج ىبا ناطلسلا نمبو هنيب ةلسارملا تعقو 3 لزن مرسكأ ىبخي

 ةرضح ىلا Je, tab) LU Le نع ىنايز ىبا ءاصقا ىلع ملسسلا دقعنأو

 (Da كلذل نييصفعل ةلود مويهق نمكأرفات نب دمحوبأ ٌبجاحلا هاقلتو نسنوت

 صايعالا نم هلام دبعي م Le ةلزنملا عمفرتو ةب ,dd sul, real ةرسمملا نم

 هركذن ام هريمأ نم ناك ىااىلا كلذ ىلع dla لوي مو

 dal ىميغشأت ىلا ىناطلسلا كفاح db يبأ مودق نع 74

 دهع نم ةعيشو نيرم ىنبل das ةبغز نوطب ىدحا ديوس ىنم برعلا ناك

cime Pastلني  ze (gsنسل نا ناطلاسلا  ie DS le Gi tb 
 رماع ىبل ةلودلا ةيغاص عم نيرم ىنب نم مودع دادع G داولا دمع ىب

 رامزنو مريبك ناكو RU رخآ داولا دبع ىنبل نيذبانم اوناكف علاتقا

 نافع ىبا ناطلسلا كلبم ذم Laye ىنب راوج ىن قيسرك bol فيرع نب

 ههاو هلوق ىلا certes هيار ىلا نوعجري A نمعب ميدل Eee نآكو
 ut ةلودلا ضقن ىلع مزتعاف رماع ue ملاتقأ عمو منطوم ىف Gal ناش

 ae نب دمحم حرسي OÙ ىلع هللا دبع نبرع برغملا بحاص لجو اهدعاوق

 نيب تمكحسا ةرفن كلذ قفاوو le بلطلا ةدواعملا نيفشات ىا دفاح
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 ناطلملا  Gtنب دجاو وج , Lo omكلوا ديبكا رفاغ  gameنم  Jaallدعا

 اوناك نا  dsدريزولو هل  NASمحم نب هللأ  Larsجرح هللا دبع ىب رع

 وبا  Je oùىناقع ىب  gas Qu Liuلف لزتف  Jeمن ةيولمب لقعملا

so ريما رماع نب دلاخب وج وبا ناطلسلا باتراو ناسملت نطو ىلإ اوضهن 

2 Fe نب all دبع هريزو جرس n° قبطملا ds ssl هيلع ضبقتف pale 

 ىلا ملحرو معوجج تضفناو معافد نسحاف برعلاو داولا دبع ىنب ركاسع

 مجم نوب هللأ دمع ريزولاب لون مر ةدواودلا راوج  s|sلهأ دواع ىذلا ىوعاطلا

 مكلهأ ام .دعي نم ذحماع نارعلا  diابلبق نمعبرأو عبس  CEهدلو هب

 هقيرط ىف كلهو نمعجأر هرمشعو , Lolجرخو اهب نفدف ناسملت ىلآ هول

  ddeوضفناو برعلا ملخدف ركسعملا  ALESاهوكرتف ماتدوزإو متمنفأ نعرمالا

  Jeهتاخم ىلا لقعملا رهمأ <( نب دجأ هقبأسو نع ; aidكيسب

4, LS عافدلا هرقدبمو هتصاخ نم هع نهد وجوبا LATE 
 برعلاو نايز وبا لحتراو هترضحب وج وبا ناطلسلا قحلو هسار عطقو هسرف

List مانود ىناطلبسلا sl ىنيسح دالوأ دارغنأو 
fake لقعملا à ue 

 مرممأ قلطاووجوب|  Dueنمرماع نب  sl LASهيلع  GAىلذهل هللا نم

 ىبا ةعاط ىع هموقب نعجرملو عاطتسا أم هينفع نئاعلا  riad) oùهعوج ?39»

 كلذب هل  dès [missةلابأ نم هناكم ىلا نايزوبأ حجرو مبارخأ تقريفتو ”قهخملا
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 D م هرمأ ىم نص ىأ

dlىم  des Aieبرغل 5985  

PL a ربك des نيرع ol der 
 هانمدق امك ةاصتملا ةوادعلا نم منيب ناك اه دحاو دعب ادحاو هيلع

 , OÙناكو برغملاروسغت نم فمسرك هلزنم  beب ريبك نادكز نم دمحم
 ىب  deنم  «ieهيلع اهيديا تناك )1( ودبد لبجب ىنينطوملا نساك

 راوثلا برغ نكس املف ةدحأو  Rabl dieدقعنأو برغملا ىلا هفطو نع

 هملس  Raeىلا ةكرخل لقعاف اهروغت ىف ىنيرممالا نيذه © وزغي نأ ىأر

 نمتسو ةنس َتاف برغملا  ISعفقماف رامزنو لفجاو فيسركوودبد ىلا ىهتناو
 لقاعمب  Jiعورزلا وج وبا بهتناف  Lesتيعلاو بيرخخلاب  luىاونلا

 هذختا ىذلا هنصحب عنتماف ودبد لقعم قى اننا نادكر نم دمع دصقو

 بيرخلاب لسمشو هنطو لالخ ساجو هباكرب وج وبا هيلع جاعو كلانه

 تيعلأو  (elsهدلب  LSىنب موخت ىف تمظع دقو هترضح ىلا اعجار

 مروغشو نيرم  Ausتلقشو  paleةندابملا ليدعت اهنيب ىدقعنأو هتاطو

 , glتفرصنأو  deةيقيرفأ دالب ىلأ  HSنم ةياجب. ىلأ هتكرح

 ىلاعت هللا ءاش Ji اه اهيلغ 4286, لبقملا ماعلا

yىبا ناطلسلا ةكرح نع  Le diseاهيلع هقبكتو  

 هيلا تداعو Lake a امل هللا دبع وبأ ريمالا لوما ةياجب Gates ناك

ki |وديد  Lesmss BetC portent(1)  

(2) Les mss portent ودعي 
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 ىلا اهدعب قحز هرابخأ ى هانركذ LS نيتسو سه ةنس dl ةدوعلا

 al 5 هتيماحو هلماع اهب لزناو داولا دبع ىنب Yale بلغف سلدت

 ىبارممالا هع نبا سابعلا يا ناطلسلا ةنيطنسق Cale ىنمبو هنيب وبل

 بورحو ىنستف اهنيب تاشنف تالاعلا ىف délit اهنيب ترج امل هللا ذبع

 Lette ىب ضاسعإ ابلغ مقبلا سود هبا عراب نعم

 LU ى lus بحاص وهج ىبا ناطلسلا ىلع هلسر دفواف اهب طيحأو

«deسلدت ىع هل لوزنلا  Luxوبأ  ET Le Jyils sgهعم 0  

 Seb هوارزوو هليبق اهاقلتف هيلا ,Lis هباجاف هتنبا ىف هملأ eh مسلا

flهعم ةنقفلا ءانثأ نأكو هناشل ةياجب بحاص عش ةياجب دودح نم  

 سلدتب dia ديعس ىبا ناطلسلا هع نبأ نايز بأ نع سنوت ىلا ثعب دق
 هنا اذه ls ىأ ربخ ىم ناكو هتنتف نع وج انآ ناطلسلا هب لغشيو

plilدعب سنوتب  et all eoهانركذ ا ىنيكارفات نب  she 

adsىم بولقلا ىضرم  diteناسملتب داولا دبع ىب  Hall 

 اهدقعأو ايلا قصف des حونهلل ممسفنأ نم هودعوو وج ىبأ alu ىلع

Jetديري  psةنيطنسقب رمو ةياجب لعو ناسملت  Géلوخدلا نع  
 ذمموي اهيحاص سابعلا ابا ناطلسلا هربح غلبو اهبحاصل ركنتو ابملا

 هنمب Lire ةنيطنسقب هسيحو هبجو نع هدنص ىف هرمأ عجاف

 قهرم هلي لسفأ de Lt sun  ناكو . ةياجج: بيحاصا de: (al نمو

ELمل  ox] ils slقانعأا برض دقل ىتح  augنأ لبق منم  

 ءادلا لضعاو ةكلملا تءاسو ةرفنلا ARR هكلم ىف نيتنس لمكتسي

DEنإظلسلا ةلاخادم ىلا دليلا لهآ  Jiىف نابعلا  ISLe 4° pslixul 

 رخآ Lyall ضبنف عريمأ de روبظلا ىم هل جدنا ناك اه ,gl ل ةطلحلا

dxحمس  Désوبأ ريمالا زربو  axeهللا  als:وزبلب  de BI Mad 
48 
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 اوطاحاف ae LS هدرثأ 2 ىداعت دونهلا تريصو هيسفنب Las L هسرف وه

 ةعقاولا شهد çy 4 ب sb ذالو ىنابعش ىم ىنيرسشعل هموي ىدصتقتخم

LGخانأ »= دشنألو ةتانزو برعلا ىم ةئاحب املأ مثالا ربي ضبينو ءاغترأ  Le 

DENهمايخ  tdىناطلسلا 2 اهتحاسب  aهتزرابم  ds Gusلهأ  

 نم ىنايز ابا قلطاف ةنفيطنسق ىلا ديربلا ريطو مفعساف هماقمج اوذالو دلبلا

 هركسع ىف ya de هب فحزو ةلالو بذارملو سبالملا هغوسو لاقتعالا

 راب دبع ىكب تسيب متل أوبرطضاو ومن ىأ ركسعم sie JS أ ىلأ

 قم با سهكي è Le وج ىبأ ىاطلتسلا Los 42 mel برعلاو ند بولق

ss Lyslarelةريسسامس ضعب هيلا مدقت دق  erدعوب  bu) de 

allهعمطا دلبلا لهأ نم  Lasدادتعالا نع هبينغي كلذ ناب قثوو  

 de» وبل قيطأ هيلع كيعنتمأ اليف هنود Las pri لفغأو La قبتساف

 هركسعم ءايحا LS ىنوبزلا مككسأو ةرهلل ريعلا ىلع slt تدسفو هركسعم



4١| 

 D de alla ودا لذا LM يدمر daniel كاسل سلس نا
 بدح لكىنم مب ol ياصتو el هفلخل بيتناو اهكرتف Lis هودبجلا

 كجم poil bail plage تاحكو ,publ fl وموال كدا
 تقيسو bles LL سانلا تدحت تاعقاولا lé نم تناكو غنم ريثكلا

elleرثاتساو ةياجب ىلآ  preنايز وبا رممالا  tubeةريبشلا  alىبحي  

 مايا ابيمبأ ىلإ ايف ,pol le ىلع نب نموملا دبع ىلا بسني ىبازلا
 نم هبلقب ,Glel ele قبس LS نيدحوملا دالبب بارتغالا 3 هبلقت

 هدجوأ ىتح ابتقعقاوم نع DS نايز al ريمالا lie ىف تجرح اهأوس

 ue note نم 25 ارز مفتي (te RAA LE ل
 قيرلا ةسنصلع ادعو يلطمعلا فلذة ميجا ناسا

Le,ىلا  SEAكلذ ةعانش نم سفنلا دري داكيال  ré À Jiانف  

ous) SEE1 هكدش e monthنما نايز  deبلو  
 A se ابا ناطلسلا محازو هعبات رثكو برعلا هيلا تعقجاو ةيصاقلا ىلع

 اهرابخا :نالا كفو اهنابح touts ةليعرشلا ةيشللا

 نميدصح دالب نم ةيقرشلا tal ob ىبأ عر نع ربقأ

 هعم بورك نم ناك امو ةنايلمو id ةيدملا 0 هبلغتو

 دالب ىلا st» هرسثأ عجتأو ةلوجط ob وبأ ريمالا ع (Does ميج ما

gareةمغز نم , bis,ةهضبلا نم نيس  small,لودلا تناك ذأ  fé 
 مءاروو ممامأ ةبغز نم مناوخا لهبس نع مب لدعتو مرغملا ىف ةدتعملا اياعرلا ىرجم



 ٠و

 ممصتعم اوقثوو رسجالا توملا ىلع هوعيابو زعلا ةبغا قاقشلا بعص اوبكتراف

 ركسع اهب ناكو ةيدملا ىلع اوبلجأ رق lu] Sue مهد نأ ىرطمت لبج نم

 كتوغرب نب ىنومو ىسوي نب ae نب ;lé ol رظنل وج ىبا ناطلسلل مك

 لل opel Les all de pile .قاامانا عولزازر se نيزمع الب لف داو
 à ةبلاعتلا كلسو ALL ىلا مليبس كرو داولا دبع .ىنب ةخشمو ءارزولا ىلع

 ريمالل دايقنالاو ةعاطلا دي هوطعاف مرغملا de als hs ا لايام

 ملاقساف Role JL روج نم ةرفن DA لصأ سوفن ىف كقاكوو لاو فا

Lesىارممالا ةعاط ىلا ةبلاعتلا رمما رصن نب مههاربا نب ماس  à où 

 هرظن وجوبا ناطلسلا لقعاو هوباجاف Le ىلا ةنايلم لها ناز وبأ اعد

 de .دالبلا عطقأو JU لذبو all ىف تعبف RS dal ةكرشلا ىف

 ةمالس نبأ ةعلق Ji sans دالب ىلا ,ds بلطلا ىف Are طاطعشا

FL,ىمقسو نا  dl dell ilsىأ تدلي ملف ديوس رهمأ فيرع نب ركب  

 de اعقجأو يع نب ركب نيا ىشيو رماع uw le اضيأ die فرص أ

 اولفجو برطضاف هركسعم ىلع ةراغلا. اونو هفعاط..ضقنو هيلع فال

april,لا عجرو هلاقثأو هتالح  À okاههتفاف :ةنايلم ىلآ ضبف  

 obèses ag نب ىلع نب بوقعي نم هيلا قمعاط نيح ىلع cb Ai ثعبو

 . نمدو Lazas عشو ناك اذ ةدواودلا ىرهمأ de LYS He» نإ قسوي نب

 ىاريمالا de ةكرذل هوضنرمتساف ةرفنلا نم سابعلا ىأ انالوم ىناطلسلا

 RES هيلا اومعبو حاير ue ودبلا dell هل اوضهضو ةياجب ىلا اهدعبو فايز

 نم pal هملا عقجا دقو ناسملت نم ضبنو مب اقوثو اهدرف كلذ ىلع

 عئايحا قف رماع نب Ale, cos نب فيرع دالوأ لزي او ;das برع

 gras قم نيفلاخملا دصقو همامأ list ميلا ممعو ءارعصلاب die نيفرخم

 de نب بوقعيريسلا هيلا ذغاو ىرطمت لبجب ممعتعم UT ls cat رممألاو

3 
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tieعم ىم ماعم نع قىسوي نب  cbردأبو ماذح ةعطقلاب ولون ىح  

 Je ىأ لبق دالبلا دع مودرشمل ةداودتلا dl رع نب دلاخو قفيرع دالوأ

 ناك À Vi ةدواودلا لفجاو ةديدش برح منيب ترادو Gates عست

 اع fe ىم اوسييو She ةبغز ىنم ةكرعملا قى لققو La مل روبظلا

 Riez Li ميلا اودعصو ىايز ىأ 74(, çyére> dl أوقطعناف هيلا اوءاج

 ىلأ هسفنفب Lg, s-=buc تمزهنأو هفاصم fsb Jul دوق دصو دوكل

 Eee PE لوس سر ل

 جرخو تارمسب is ىنممزينملا رات عبتاو نايز ىبا رممالا ىلا ةمغز نم

dreنم موقلا لفجاو ناطلسلا هلفف  PA SNS dl,هعلسأرم  

 عجرو .هقعمدخب سبتلاو هملا عزفف طارتشالا ىن هل عسواو لاملا هل لذبو

 ke és مم فيرع دالوأ ةيالوب اكن crée نع هنايلوأ ىلا نايزوبأ رممالا

 CSM ىهاذام نع dal لودعلا هل ىنهضو ىناطلسلا dell 4[ فيرع نب

 de» هودع رمأع قم قلاع akgs قاطيتقلاا ههتاف كلذ E data لاطو. هيلع

Liىلا هعدوأو هيلغ شضبقتف  das) 5 D Sul)ركب ىبأ  C4 

 ركب !a رمأ ظاغتساو ىنميعبس di هيلإ رماع ىب ةفاكو هموقب ناطلسلا

 نم لابجلاب boaxel es نم Al نمو كلام ىتب نم تراخل عومج

 Linux ea ىم مايدلا دالب دوعل هعومجب ىناطلسلا لزنو ىرطمتو كارد

 42 Os ركاب ونبأ 4يلع عفتمأو اهريشأدم (AT) Less مطحو | رهتلاو

 دالي“ ,de ss منع لصغراف Fra نايز وبأ y sal, FT) el نع

 كيقاك Le Lou نبأ ةعلق برخو lue اهالهف ديوس نم مُثموقو فيرع دالوأ
49 



 4ع

 ركب ىبا قاحل نم ol مودع dire يلع عفرو مناطوا ىلع ميلغو قيرع

 هرتكتن أم نيرم ىب ةكرحو برغم اب

 ob a جورخو بالا دالب نم ىنسودلاب رماع Sa 57 ىبأ ةبكنو

 | cb ءايحأ لك ىرطيمت ىنم

 ىف تاعو ديوس هموق لمش قرفو ىفيرع نب دمحم de se وبأ ضبقت الو
 هيلا JS برغملا كلم gra ىلع ركب وبا ربكالا هوخا ىار mel مدالب

dealsفلام ىنب نم  aaىاطعلاو مايدلاو ديوس ءايحأ نم  feel ce 

 ريصق نم هرقم رامزنو ربكالا deal ىلا راسو collé نم ةيولم طئاسب

 تحتو نيرم est Ds لسظ ىف ةيولم ىداو عاجراب هطقخا ىذلا هدام

 هيبأ نع ابثرو ةطخ dt نع مر داصمو هديب مرمأ كالم ناكامل مراوج

 نانع ىبا هنباو نسل ىبأ هنباو دمعس ىبا ناطلسلا عم ىبحي نب فيرع

 هقحصن ىلآ اومانتساو هيارب liés همف مفلس بهاذم برغملا كولم لبقتف

 هيخأ Jlixel هربخاو برغملا كلم اشيكسم ركبوبا sal هيلع مدق الف

 كلام ىنب نم مموق die ركب ابا هاجا دفوأو due حدق دمحم رخالا

 لبج حاتتفا نم هفرصنم نسل ىبا ناطلسلا نب زيزعلا دبع ناطلسلا ىلع
 هوقملف همهعتعم ىف قاقشلا 4 عزانلا ىلع نب دمحم نب رماعب هرفظو d تاعنم

 مخيرص باجاف مذا ذاقنتسال هوحرصتساو ةهركتو ةرمم ماقلو هقيرط ىف

 dis ىف ناك Le كلذ ىلإ dxuele قفاوق:اهءازو Les Luhs كلما ى هوجغرو
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 obs نم هيلا عوج قم ىلع هلومقب sg Si ناطلسلا ىلع ةدجوملا نم

 ةعاقسا نع فرو كلذ ىت هيلا تعب ناكامو اهوديو ةلودلا عايشا لقعمل

 ساف ,abus Sue رامزنو دهب همامز قلاو ناشملت ىلا ةكرحلا ىلع مزتعاف
 لحترأو At sud تفاوتف برغملا نم bal روغتلا à نيرشادل تعبو
 ناطلسلاب ربك لصتو نّمعبسو ىدحأ ةنس ىكفالا نم كسنلا ءاضق دعب

alأركسعم ناكر +  LRU5 عبط اسلم لل اعجار افكناف  LL} 

SEM ass Aa eeكل حلا  ne Léaةعياحل  A, 
 نيتنث ةنس pl ةرغ لفجاو رماع ىب ىلا زيخلا ىلع هيأر عهجاف برغملا

 راصاو اق ميجف lise di نب. قاشنحم وول يدع Rai ندد
plهريزو ناطلسلا حرسف هعابتأ ىف رحاسعلا ميرستب فيرجع ند  Li 

 sl كلانه هب قمل رق eut ىلإ ئهتنا ىتح GNT نب ئزاغ: نب ركب

 رماع us #8 al) ناطلسلا عابتا ىف رهسلا ,sl ةفاك برعلا دشح دقو

lbs,دق  Lastبهذملا  His,ناطلسلا ذمموي ميلا ىنحرسو ةدواودلا ىلع  

 مناطلسو رماع ىنب ةباك نع Ro لودعلاو هقعاط ىلع ملمحي زيزعلا دبع

 ءاعدتساو ممقعاط Lau) res : ىلإ فيرع نب ىسمع نب حرف حرسو

ob 1هدبع مذين وأ 4 5 2 4  EPSTاعيج  ol Reهقرافف  

 يلا انآ تيهتناو ةدواودلا نم عابس نب de نب ىبحي Gé هواملوا
 ناش fées ناطلسلا ةاضرم تناك امك هراوج ىف ناشلا ميلع تظفحل

 ىزاغ نب ركب ىبا ريزولاو رامزنو ىلع ,figée nil رماع ىنبو وم ىبا
 كارلا js رخآ ىسودلا de» ملؤنمب Pris رهيسلا ,List هقيرط ع اهولدف

LE0 رادار مع رجل ارا عم اعلا  lai asىلا  Le 
 كلاذه نم ركاسعلا تعجرو باصمم ملف قحلو هرهظو هتعتماو هلاومأب

 اير اهنم xl à dl, Jus ةلبق ءارصصلاب رماع ىغب روصق ىلع تكلسف
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 gel اوقكناو Less اوثاعو اهوبرخو اهوبيتناف اهيلا امو )1 نوعمس ىنولو

 ةناهلمو نارهو نم طسوالا برغملا دالب.ىف هلاع ناطلسلا قرفو ناسملت ىلا

Je all SLىو هدو  ban de pb See url, 
 نب ىلع دلو نم دعوب ةوارغم داليب ةنتفلاران نم ةمرضالا Sos هب قبي

sal,طخ  alsقحلو ىناويدلا ىف  Jaرمجل هب مصقعأو ديعس ىنب  

 هانيكذ امك كلاذل دوعسم ىنب رم < Er هراصحل LOI ناطلسلا

 ةدواودلا date ذمموي هيلع Li تدفوأو هناش رقمحاو ةوارغم al ف

La Raulاوردصو ةماركو  seةصلاخ ميئاقح  auةقلطنم  Sal 

 هركذن ام ناك نأ ىلا لاح رقسأو متنسلا

 ىرطمت dl نايز ىبا رو طسوالا برغملا lol نع ربغل
 gl le ىلع اهديرشتو امهمازهنا م ناسملت de se ىبا بالجاو

 ممرمأ لوا ذم داولا دبع ىنبل dalle ةعيش ةبغز نب رماع ونب اوس

 دنع هيغبو قيرع ل نم HS st نيم Hi ديوس صلخو

(Luوسلا نا  Li,ا اجلا تيتا اليل  
 AS pale نيرم ere de نم Lil, Bladi رفعلا ىف اربهذ زج ىا.عم

 نويلقتي وح al ll ىلع اوبدحل ةلودلا نم Gal فيرع نب رامزنو
 NL عال نيف وصنف cu ميلا عزف À رافقلا ىف هعم

 as lb ةلودلا de قافنلل مم طضاف ةدجو ىلع اوبلجاو لقعملا نم هللا

 SE دانعلاو Alf نم هب اوويستنا Le ناطلسلا عبم م ml ARS نيصح

(3) Le ms. B. porte نوعمس ريب ايد 



 ا

 ىيحي ile نم هساعدتسال Rage أودفوأو ab al مناطلس ىلأ ميديا

 fa GR Labs los dant Allah die ل دقت اسال
ESريقسأو  «de JUكلذ  rh,طسوالا برغم  «deههضقتنأو ىاطلتلا . 

 عقجاف gras ةوأرغم JS رخكاسعلاو had حرسو ةقفاط هك

 és lei ابيرق [bla اذا: قطخا ناسلاعف#هدايمق» Cle رماع وغبو وج وبأ

aluدلاخ ىلإ هقعين# ضعب زيزعلا دبع  le uyلاملا 5 هبغوو  La,هنم  

 مل نم ىلارب ,dl بقعتو هريشع ضعب ةطلاخب هفسا دق وج وبا ناكو

 نم هدي عزفو برغملا كلم ىلا À هتءافك ضتري و. هتطخ ىلأ () مسي

a Ms .زيزعلا دبع ىاطلسلا .حرسو وهج  AJ. Suوج 4 23  

 FE TE LE EE كيس فرعا وجا س١
 ىمف ةيطع هالوم ىلع ضبقتو ناطلسلا Las AT هاياظحو des تبقتحاو

taleهعيشاح 4 ةراضاو ناطلسلا  Lg,نيراروكيت ىلا هسفنب  alدالب  

 ىلع ,db تقفصأو همارزوو هقيشاحو aol نع أدرفغم اهب لزغف ءارهحلا

 بلغتو ةوارغم دالب 5 ناطلسلا دنع غلا اذه قفاوو برغملا كلم ةمدخ

 نب ةزخ de ضبقتو ديعس وب ىغب لبج de ىزاغ نب ركب ىأ هريزو
 ناطلسلا sou لل اهب كتعبو مقانعأ ya dll نم ةملل ى دشار نب ىلع

 ناطلسلا ,sel روبظلا لقكاو (ga رفاظتف ةنايلم ةحاسب مءالشا بلصو

 قيطاخو ميلا ضهنف نيصح ىلا ضوهنلاب ىزاغ نب ركب ىبأ هريزو ىلا
Li,ةدواودلا نم هءايلوأ ىشتحا ىإب هقياعد ى ةركسبب ميقم  Ent cb 

 اورفو Ress ضفنا 4 ارهشا هانلزانف ىرطيت نصح ىلع ركاسعلاو ريزولا

 AS She قحلو ههجو de نايز وبأ بهذو'قزمم لك اوقزمتو fre قم

 4,5 اومركاو دوراجاف ركاسعلاو نويل Ailes نع انمدعبل بالا ةابق

(4) Les mss. B et C portent pe 5 ce هنيأرب 
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 Ray دي نع اهوطعاف ةايقتلا مراغملا ةبلاعتلاو as ىلع ريزولا برضو

 ناطلسلا pue LT ىلاع. ناسملت ىلا عجزو روغتلا ةيصاق خودو اهئاضتقاب

aff all:نايبطلسلا هلا دسعقو : due,روسي  die,ادونعق  

Laنم لصوأو هيلا هيف لصو  dassلئابقلاو برعلا دوفو نم  Ras puis 

 مءانبأ ةبغز برعلا ءارمأ ىنم ىضتقأو dites dé لع هلوبقو هتيانعو درب

 اوقلطناف نيراروكمت نم هذبتنم وج ىا وزغل محرسو ةعاطلا ىلع انهر ةزعالا

 هركاسهو هريزو مدقم نم JS لايلل زيزعلا دبع ناطلسلا ,lle كلذل

 D God inde يفي عشب قع زاخللا عشيو زعيس وحلاوا
LSهروهظ نم ربصتلاو  UNI,ىلا .نمعجأر نيرسم وغب  Sa le 

 ركب ىبأ A هرما اولعجو ديعسلاب هوبقلو ايساج اجراد sh) bel نأ دعب

 sal ىف هانركذ LS هلاح رقسأو ميلع مرما كلمف ىزاغ نب

 ناسملت ىلا NL وح ا ىناطلسلا ةدوع نع 7

 كلملا ىن داولا دبع ىنبل ةعلاعلا ةركلا

 صامعأ7نم اوبصن call ىلا نيرص sé عجرو زيزعلا دبع ناطلسلا كله امل

(Soىناطلسلا نب ميهاربأ ناسملت نع مدعب نم وهج يبا ةعفادمل نسارمغي  

 Rae نم للستو dal كلبم ذنم متلودب Le ىيفشات ىبأ

 مليحر ةأدغ دلبلا ىلا مفلاخو وهج يبا ناطلسلا ىلوم قيوم نب ةيظع

 Lt“ ىلا aa خلبو همارم نع miel ىف ميهاربأ عفادو هالوم ةوعدب !ماقف

 هيلا اوريطف هللا ديبع نب رومغي ST Jill cie نموه ىبا ناطلسلا

 امل ىنادوسلا دالب ؟ىلا ةلخرلا عجاو سايلا هيلع بلغ نيح ىلع بيِخلا
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 جرطم نم ريسلا ذفاف هانلق امك هيلع ASH برعلا عاقجا نم هغلب

 عم ىنيفشات وبا نجرلا دبع هموق ىف هدبع ىلو dl هقباسو هبارتغا

 نم ةعبارل ناطلسلا مالتو دلبلا ىلإ اولخدف ريغض .ىب هللا دبع عريبظ

assذدتعاس ضبقتو بّسارغلا ىدحا تناكو هنكيرا دعتقأو هناطلس دواعو  

uw AB ialre RAS dy deرماع  Lesهدرع نم ضقن  el,هيلع  

 UE 5 5 اهل تنمكحساو عيلع اقيح (Ray محبذو Gal معدواف هودع

 لابقأو ol رماع ىنب ةرفانمل ىيحي نب فيرع ,SA, calé هرمشعو

 ةيداع نيكست ىف مريبكر امزنو Se is هيلع زيزعلا دبع ناطلسلا
 ىلا ") Rebel دنع one si) ناكو ,db دقيق ىلا عجرو de برعلا كولم

 Loue نب de ,ليدتم çée we فق ةوأرغم Just نم اومصن ذق مابرغم

 ىارطال أضقنو ىمح قا la ةبجارم ىلش ىلأ هوقعبو ليدنم نب تيفات

 < SSL Las دربخ نم AS نيصح دالب ىلع هع نبأ نايزوبأ بلجاو هكلم

 ديعس gl ناطلسلا نب نايز ىبأ عوجر نع ربقأ

RATERير  USدفعلا دنع ناطلسلا كلم ا دييعسر  
 ةعجانلا ىلا قساو لولتلا ىلإ اهبنم ضين ىلكراو نم هتابخم pal هغلبو
 تناك امك هتوعدل ابعطتقاف Las وج ىال اهاسنو ابب ايزتنم هاك ىلا

 ديم يلا ومع وسبأ ىناطلسلا ضبنف هتعاط ىم أوفرع أم نما اهلها حجرو

 كلذ ىلع ,sell هكلام نع جراومل عفدو هكلم فارطا قيقعتو هيحاون

)1( Les mss. 8. et C portent هنضاضفتا 



 ما

 كلذ اهيلا ند ىحي نب ىيرع فبأ دمحتو ركبوبا ةبغز نم ودبلا اريمأ

 مخوأ كلذ ىم ابكرف هعصلاخو ناطلسلا ةحكانمم اهذخاو رامزذو اهريبد

 Rale .تقانضف هريشعو Ale ىلا ديعلا ناطلسلا ,su بكرم لبسأو قيرط

 ناطلسلا ىدتباو زيزعلا دمع ىاظلسلا ىلآ معوؤن ةقباسل all اوقحلو ضرالا

Aus Leعزاف  Lasalleىنوراه نب ىلع  Leقلن قرا  Lesسمج  ras 

 JS Us ىلا صلخو نوراه نب es هوخا اهضعب ىف كله بورح دعب
Lieءارو ام ىلاوجوتبا ناطلسلا ىطخت 4 برغملا ىلا نيفسلا  prises 

 a LU نم رمثكلا هيلا خزن OÙ دعب هةنع نبأ نيبو Las فيرع نب دمت

Le Ale seeعلل" لذي  seen Les Dit geكول  ailes 

 عضوو ليقف هيلا لمحت ةواتأ ىلع cb نف las di هنطو نم De ىلع

 ,Sul دومحم رثآ اهيف one نب دمحم ناكو هتروث ناكم قرافو dt رازوا
 دعب pol دلبو Late طيسب ىلع بلغتملا ةبلاعتلا pass مهاربأ نب ماس

 ةيالولاو ىنامالا نم sage ناطلسلا نم هل ىضتققاف عضوأو ةنتفلا ف بخا ناك نأ

 Liu رسازجلاب هغبأ لزناف هلاعا روغت () alt ناطلسلا دلقو هلعو هموق ىلع

 ناطلسلا بلقتاو ةيدملاب ىايز ابأ هنبأو هداديسأ تحت نم ميهاربأ نب ماس

 بولق ملصاو هلع CHE ىقثو هقيصاق خود نأ دعب ناسملتب هترضح 4

SU)نم علخ ام دعب نم هل ءافكال اهف ىناكف هودع ةعيش . ىلاتساو  

 Lab ىلا هكلامو هموق BRAS 0 but نويل us Er كلملا ةقبر

 gr كلملا كلام all, 0 pie الو هرما ذفنيال نم راوج ىف كزنو ضرألا

FA las uw gliقم  Ji Lioىف  Fe 

(1) La grammaire exige qu’on lise dis! 



 ةعاطلا ىلا ركب ىبأ عوجرو ىايز ىأ رممالل اهتعيبو فيوع نب

 ماع دلو نم ممناوخار باسو jai dial نبأ هللا دبعو ets le ناك

 نموج dl نمبو منيب عقو امل نيرم ىبب اخيرص call اوقحل all نب
 دقع Le Ré نمر مغص ىب هللا دبع سيو هعم le لعف ait) ةلعفلا

plند  Cireىمب مسلا نم  ableبرغملا  ele)ناسملت  le 

 هيو Nil, Jus de بلجاو ةبغز نطوب Ghs هموق نم هعم نم رفقلا
 = منيب ترأدو ديوس ممتضرتعاف لاله ىنب نم ديوس cal رومعلا

Las spl SES sousناطلسلا نيب دسف كلذ لالخ ينو ميلع ديوسل  

 نب رسماع نب ىسوي شيرشنأو بحاص ببسب فيرع نب ركب نبأ نك

reناطلسلا هدارا  déةقادصلا ريدقل ركبوبا هل يضغف هلع نع لوزنلا  

 ةعيب ىلا هاعدو ةعقاولا دعب رمغص ىب هللا دبعب هدي Joss اهفلس نيب

 pes لسوف حاير elle نم هناكمب هيلع pile, Lait هباجاف Gb ىبا

 ضبنو ديوس عوج ىف ناطلسلا .ىلا فيرع نب دمحم jets رمالل هوهصنو
 ىب JEU نم هعم نهف نمعبسو عبس ةنس اف ناسملت نم مراطلتللا

 دعاوملا ىف ميغري نايز ىبا ءاملوأ ىلا سدو ةمغزو لقعملا برعو داولا دبع

Sesنايز وبا عجرو ةصلاخملاو ةعاطلا ىلإ ءافف هيلع طارتشالا ىنركب ابأ  

 القف هترضح ىلا ريسلا ناطلسلا ذغاو ةذواودلا Ja ىم هناكم ىلا

 همكذن ام كلذ دنعب تدحو هتكيرأ
| "1 
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 ديوس نمبو هنيب تراد ىتلا برحلو برغملا نم رماع نب دلاخ لودصو نع مخل

 رمغص هيخأ pl هللا دبع as برغملا نم هناكمي رماع نب le غلب امل

 Ro هخيرص ىن ىعسلا Gié نيرم ىب ةرهاظم نم. اسمي برغملا نم لفق

 جلس نب ىداس هعم لصوو لبق هانركذ ايكرمالا قارتفأ نم. هيلع اوناك امل

 وج al ناطلسلا" دالي 4 œuell ىلع نايل رهاظتو بوقعي ىنب هموق ىف

 ىف ةراغلا اونشو فارطالا ىلع اوبلجاو بوا لك نم ةنتفلا Lt ميلا عقجاو

 bien ىاطعلا نم مفالحاو ديوس نم Ress ميرحل cine دالوأ عمجو دالبلا

 هدهع ىلو osé ايأ هنبا fines هودع برحل حرسف ناطلسلا ىلإ يرصلاب
 برطضاو ةراوه دالب ىلإ ىبتنأ ل دونهلاو ركاسعلا ىف كلذل زربو هموق ىف

 قحلو de sat ASIN خانم نم Albi ge duel اهب هركسعم
SUنمو فيرع دالوا  fesىلا ريسلا ذغاو ةبغز نم ةلودلا عامشا نم  

 اوءاضقساو Ross Su ءاقلل اوفقاوتو ناعمجل ءارتف ةعلقلا ىقرشب اممم ىدأو

ile al delةعضاوم ىف تالاجرلا تشتو ةمبعت ىلع اوهجصاو تاهبلا  

 تفشكو LT معاو ىؤفضلا تقحازتو موقلا ةبشانم ملبعاف برغل

 رهمالا تايار اهل تقف ةرشمملا ,allons سيطولا ىهو اهقاس نع برغل
db une,ىنزب ترادو  GAتدجهذو  Less 59 call US Leu 

del list Fe JEىب هللا دبع: نع ةكرعملا  age painرماف  

 dsl بكأوملا تربثع 5 هيبا ىلا ديربلا do abs هسار زتجاف نيفشات وبا

 نم ob نب دمحيو مماع نب ىنوم هع نبأ سابعلا عم رمغص نب كلم



 ب رس

 ىد هلأ أودعتا Let مدقأرم ىف نيعجاضتم ميونخ ىنمعقاوتم غريشع هوجو

 Fe Lyxxel رحاسعلا ,AL بكاوملا pbs ميشغو لديقل# تبان متنطوف

 ليللا ميشغو (Jus SA op Si ملاومأو مهن أوقاتساف pi عابتا

 Aie dsl نمفشات وبأ ب مطضأو دشار Jas ملف ET هحانجب اورتستق

 s Le ةرضمح اب هيبأ نأ معو مايالأ ىلع ركذ ام 4 ,LL هناهلوا ةرهاظم

és JG oldمايالاو رورسلاب  dis SLههجول نكاح ىفمو هموق ىعو  

 هللا ءاش ىنأ هركذن ام sal نم ناك نا: ىلا xl, Jas ds هموق.نم لف ىف

 رماع ىنب xls هتراظمو مهاربأ نب fu ll ىع ربل

«deكلهم 23 ىايز ياريمالل اهتعيبو نقال  xlsةعجارصو  

 sal دالب dl ob بأ ور ةعاطلا ماس

 دم "LUS صخ de‘ ىنيبلغتملا ةيلاعتلا ريبك اذه مهاربأ نب ماس ناك

 ةياجب ىلع وج Ji ةبكن .دعب نايز با dax تناك الو gel PS دنع

 نحل ىم اهنع ابرغم ناك td bras ىم نيعلاغ CS ىلعب Fes ةغتفلا

 داويبتيسإلا افي ريهظاف وج كا GE ri لهأ 0 ra dus ةنتفلإب زجل

 ءاليتسالا 2 deb) ia 21 مما ماس دراكذو ماغطلاو باسشوألا هيلا عقجأو

bideردو م هنأ هنم مرذحو ةنيدملا لفها نم ءالملا هناش ىن لخادف  
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 هنا ماس ىأر اذا ىتح هب اوراثو ةرفن اوطاشتساف ونجح ىبا ناطلسلل ةوعدلا

 لوخو كلانه dub, dus ىلا هجرخاو ميديأ نم هصلخت هب طيحأ دق

 ىنب al نم ناك اذا ىتح هداديتسا تبت. نايز .ىبا رممالا كنا تاز ةوعد

Crزيزعلا دبع ناطلسلا لولخو  buisةافمدق.ام  PUىف متوعد  bd 

diلبقاو ناسملت ىلا وج ىبأ عوجرو هكلسم نيح  susشيج  ob al 
 هسفن ىلع ةيشخ مازبل دلب ىنو هنايحا ىن هتوعد اذه ماس ماقاف bas ىلا

 نبأ رماب رسازجلاب هرمأ ue ةلادالا ىف هيلع دقعي اياك Hs ضبا ىناظلسلا»يض

 فبرع نب دمحن دب ىلع cb ءايحأ كيب ةرابز هبا عجور نم ناك الو هلع

 ماس ماقأ مدازبلل de هنبا Los ناطلتشلا نم هدهع ماس ىضتقأو هانمدق ام

 زعوأو هسفنل !متيابج ,asile :لاعالا élu shall نم درصأ ىلع

 ةنهادملا de sel ىف ci بارتساف اهقيابج ءافيتسإب هلاع ىلا ناطلسلا

 بلغلا نوكي 5 ءاجر ,al د صب تقف ماع ىب دلاذ dax كلذ رثآ تددحو

 ناسا للا ناك كيسي م امك ا دج fase ELU لغيفيف هل

LUN,نب دمحم نيبو هنيب تثدح دق ناكو . Liseنأ ىشحل ةوادع  

EURE Seردابف هيلا ضوينلا ىلع  balمدقتساو وح ىأ ىلع  

SL LI ilاجاجو هيلع مدقف  Agيرعلا نم هعم نمفلاخماو ماع ىب  

 ةوعدلا ماقأو ادتك مان Râas دقعو paru) واج" a لوا هيلا أولصوف

 ناطلسلا ةيماح Lys ةنايلم Las ىلأ اوفحز رق LE ob ىبا رممالل

 اهب ىفدو 4415 ىلع وماع y Al كلبف poid ىلا اوعجرؤ pale تعنتماف

 وبا ناطلسلا ميلا ضبنو مريغص هيخا نبا دوعسملا هدعب نم هموق مما ىلوو

 ممشوانو نمصح Jus اوعنتماف ya نم dit, des 3 ul نم وج

 منع ةعجانلا تضفناو Lake عوبلغف لبهل لفاسإب لاققلا ناطلسلا شويج

 طيحا دق نأ هباعتاو ماس ىارو رغقلاب اوقح ف رماع cos ىاطعلاو Hot نم
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 هودارأ ام كلذ نم ناطلسلا عل دقعو del اهيلع لجو ةعاطلاب ذالف مب '

 اهزاجا ف غير دالبب Ga منع LS اولعفف نايز ابا ريمالا اوقرافي نأ كع
 Je ني os» اهمدقم de لؤنف 55 ىلا رث ad دال نم ةطفن ىلا

 وبأ ىناطلسلا حجو re م <[ نم ناك ىأ ىلأ هأرق عسوأو 45 مركاف

 ل ه«ةعراسمو ه.بارطضأ ةرتكل ةزازح ماس نم Luis فو. است كب وبلج

ne]لصف طسوت ىكح  salاهيتاشم 1 برعلا ىتدعبأو  Laىنم  

 ثعبو ليلخ ىنب Je ماس عفتمأو لابجل Gus اوقحاف ةبلاعتلا تلفجإو

 dx (Se «de هوبلغ 2 LLI أهورصاحو Le اوعنتماف Al A هءاهلوأو هنبأ

 dar صحخل ىلا هدهعو ناطلسلا ىاماب اوديساو ةعاطلا ىلإ ةبلاعتلا ىنم

 قماسلا كلذ أو ىم Ds دهعلا (d ىغفتقاف ىناطلسلا لد Lot slal so تعبو

istةكحبص هيلع لشضبقتو هنبأ ةمذو هدهع  ta dl PE LEA RDS dx) 

 دقعو fale ضبقتف ابتهشم هيلع دفوإو Les هتوعد ماقأو هيلع ىلوقساف

bal «de .توغرب نب ىبوم هريزول  états di aeىضقف  El NAS Les 

 بحاص لوله نبأ هلسارو نارهو ,de où As Lol ةنايلم ىلع

 âtlns هلأ cr Se وح ]| lus مراصمأ نع دوفاخو (re ىاناطلسلارمأ
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 امو كلذ ىف معمطاو ةردقلا هسفن نم AB هنع ةلودلا ىعضو كلذ نع

Ji,ىلوةساو لولع نبإب طمحا نأ ىلا سعولاو ةيراقملاب هنوعجاريو معجاري  

 Liu el هجورخ نم ةنسل اهب كلهو ةركسمبب a sd ىلع ناطلسلا

 ىلا ةبذاكلا ,SUN dla اللعتم هدعب نم ىنزم نبأ ىقبو HSE ىدحا

 ىلع ماقتقسأو سابعلا JA ناطلسلا tell عجارف هزبع 45 sl y نأ

 لزن مركأ اهب لزنف سنوتب ناطلسلا ةرضمب نايز وبا رممالا قحلو ةعداوملا

 bis ام ىلع ديعتا اذهل طسوالا برغملاب ,JU هودع cde ةرهاظملا هنم الموم

 ةلودلا لظ صلقتو راصمالا نمريثكلاو ىجاوضلا ىلع برعلا بلغت ىم ارارم

 اهتردق لواضتو رجلا نيسب اهركارم دلل Lac ie اهدادترأو ةيصاقلا نع

 دالبلا عاطقاو Jill بئاغر لذبب متبلاغم ىف ديلا ءاطعأو متردق نع

pe Jahملاعب بني يعجل, يعزم علا اراب عتمالا٠ نمر رمتكلا  pans LA 
 رومالا ىلو ,All ضعبب

 lot منتي تدش امو دلو ve Le ناطلسلا ةمق

 دبع tab وبا PAS دلولا ىم ةعاج وج a bal أذهل ناك

 ةنيطنسق لاعا نم dec اهجوزت ناكر ةداحأو مال ةعبرأ هدعب مث نعي

 بقليو مع رث دمحم oh وبا ف رصمنملا pas نيدحوملا دالب ىن هتلوج مايأ

pas À FFتالع ءانبأ نو ريتك دلو  OSوبا  aidدقو هدهع ىلو  

 ناكف هتلود ءارزو ىلع قمل هل a sal É> هكرشأو ىنيقابلا de هعفر

 ةوخالا كلوا دهاعتي كلذ عم JS, blu مهظمو هكلم ىن هفيدر كلذل

 نمفشات وبا صغيف هترلخ .ىف ىخلاو dés نم مل ,puis هوفحب ءاقشالا
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 ناطلسلا رما لمتتسا الف نم , dlراثآ هتلود نم  Jet sdهرظن

His لعب دعبلاو ةزامدإل مدل de نيويلل مح 
PAS رصتنملا لوف منم ةرمغلا crie ههوركم Rares نأ ie 

 هدفنا اهلاعاو ةنايلم ىلع  due, Leallهقلافك ىنرغصالا رع هوخا  dyاهاخأ

00 Re PU 
 ةيبازلا  deرقتساو هلاعا رخآ نم اهيلا امو سلدت  Lesكلذ ىلع  àناك

 انآ هنبأ نأ ناطلسلا ىلا ىفف هانمدق ام رئازجلاب ىبلاعتلا ماس ضاقتنا نم

ds Lol O5 درطو رسم LS" ماس ريمأ نم غرد Us ىالخ ىف هلخاد:ىايز. 

 ىلا هلاعأ نع  adهنبأ لقن ىن هرظن لعا  giةيالو ىلا ةيدملا نم ىنايز

 ضعب هعم لوناو نقفلا ىف نيبلجملا برعلا نع هب ادعب ابلاعاو نارهو

 اهيلع ,LL LE هيلع Le هثارزو

 ال ناطلسلا نأ هتوخال نيفشضات A ةسفانم نم ane ءىش لوا ناك

 هسفنل اهتيالو ىف نمفضات وبا هبلط ,Lil نارهو de نايز ابأ همبأ ىلو
 LS à هتلطامج gala . نب cos هيبتاك ىلإ دبعو | ol هفعساف

 نم 5 doll GS able ,لمفاتولا 26 كاد نمر ىلا باس

 مايا نيراروكيتب بارتغالا مايا page ىلخي نب cos ىعدي طرشلا ةلفس
 دل des ريشا لايك note) out palais عيل pe تلح
 عجر املف هل ,lle هتمدخ هيلا برقتف :هنباووهج نبا ىناطلسلا هجو كلانه

 ىناكف هصلخساو هرثاو همدق زيزعلا دبع كلم دعب ناسملت ىلا ناطلسلا
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 ناكو هيبا ىلع انيع هاعجيو هصلخسا Last نيفشاتوبا نأكو ,dll صخأ ىم

Lastseققايعصغي  saleناطلنسلا تاك  ions enيأ هبا #3  

 هلطماما نودلخ نبا بتاكلا نا ةلواطملا هذه ءانثا هيلا سدف هرج نمفشأت

Loos LSىال  Lol, dsl SLةديق و رو نمفشاتوبأ ل طاتقتساف هيلع هل  

 م ىىينامم ةمس ناضمو ىلايل ئدحاق عيوأرتلا دعب are di رصقلا نم هف صنم

 | ,Lotdl و سلا لهأ ess مب Gba) Lola 3 مب ىوطي ناك داغوالا نمطهر

 ادغو اقيم dus نع طقس ىتح رجانا اب هونعطو هل اوضرعف داسفلا لهبس ىف

ailىف ماقف ةايللا كلت ةهبص ناطلسلا ىلع  eux LOS,كّملوا نع بلطلا  

 ىضغاف ةلعفلا ale sais ابا هنبا نأ هغلب رث ةنيدملا بناوج ىف طفرلا

 ابأ همبأ تعبو هدعو امك os ةنيدم ىنيفشات L عطقأو هخاوج ابيلع ىوطو

 oh about 3 ناك ,tt نيضحت  دالب de نايز

tdهعطقاف هل ةصلاخ  Loliنم اهب .لزناو  dialةيبازلا نب ىسوي  Leناك  

 اهيلع ,LI ماقاف هتصلاخو هقبحح ىف ,du عنيب نم هل ةعيش

 ةسانكم les هلا نيفيا أ هنبأ لوخدو

 ىصقألا برغم اب Cr ىب كلم ماس يبا ىناطلسلا Lol سابعلاوبا .SEL ناك

 دبع ريمالا ,Les شحا م ىلا نينامتو ١( ىدحأ ةنس هركاسع ىف ضين دق

(1) A la place du mot PRE il y a un blanc dans les mss. Cet F. 
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 diese م AS, HT دبع ريمالا رققسأو م ua ف 37 ىيعبشو :

LS dasناطلسلا  Gays elهرصاخل نئاف' نم هيلا  Liحرش ةيناتو  

Caps à die Lasعب | ةنس هيلا  tes D ASLESه  JE, Ai, il 

 نع (Eire es ىم لقعملا مها قاع نب قلقا نيب Cr نراك ان

 هتومب Less هومزيف al ىلا ركاسعلا ناطلسلا تعب دقو ناطلسلا

 راصتلا as Li اضقتنم هتارهعب وه ماقار اوعجرو ,dla هنيتاسبو

 ناطلسلا نبا روصغم هع .نبارئاشعلا ابا تعب شكارم ىنهيلا دبع رهمالا

 Sales al دالبو نساف ىلع .dla ياغا#ب ناع' نب :قسي ىلآ ف و

Æ |نسفييو: ناطلسلا 5  dix Geىلا راشعلا 4 عم ىلع نب قسوي واسف  

 نود هيلع. هتردقل Call اذه de هدجختسي ok وج يبا ناطلسلا

 ىف فمات La ai مدقو كلذ de هداف ةببالاو (ee ىم à Le بوعلا

Rssحرخو  P INبرغم لأ اًوراسف  coms disابيرق هموقب ىلع نب  

Jeرئاشعلا وبا ناريمالا هعمو  solsنموجوبا ءاجو ىيفشات  fils 

 As ناطلسلا JA Ellis all تورزات ريصق ès اعبس ىزات مصاخ

 كاع us ىركسعلا ىدبم نب ىلع هبيغم ىف ساف de chat دق ناطلسلا

 ةرملإ اولخد دق لقعملا نم تاعنلا برع كلاش تاكو هايبق دوجوو هقلود

 ةدارم يصقب لزان وهو ديوس برع نم ةلودلا: ىلو قيرع نب رام منو مب باهاف

 مل ىدهم نب ىلع À Die هنباو وج ىبأ: ةعفادمل مفلاتساف ىزات زاوحأ نم

èsناطلسلا ءاليتساب ريد  FSI deنيس ناعما  diable 

 DE ىديم نب ىلع معبتاو برعلا Ge اهعم نمو زداشعلا وباو نمقشات وبا

des55 رمو ئزات ىع وج وبا لفجاو تاينملا نم eهمدبف رامزنو رصق  

dites,قرافو ناسملت ىلا اعجار افكنأو  dutنيفشات وبا : alertرماشعلا  

call,قكنو  tabىلا  LS otةركذن  
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 ريك

 ا eut. Le كا ناطلسلا قيد
 تمومك أن Be ++ cs plrañel, Lake هو الميتسأو

LL,ىلوةسأ  blaسابعلا ونا  AGE She (deعسجر  dlكلم راد ». 

 | Anal 3 هنبأو قوس هنطو de dal + sl» ناطلسلا di | دقو فاي

 هركاسع ىف جرو leds لا "كلك ملا عجاف شكارم هبيغم مايا برتعلا عم

 ناطلسلا 4 ail غلبو ههوج ىف هعم لحرو ةعاطلا de نباإعوسوي عجارو

 رجالا ep نيبو ds ناكو اهتقرافمو ناستلت راصنلل نمب ss Br ىأ

 مم كى ابعلا Ji ناطلسلا ىلع dis مجالا Los ةاصاوم -:سلدنالا بخاص

 ىف ةداقم ا «هيطعيف Lyie هغبليو ناسلت دصق ىف Sal هل. ضفخي ناكف

 محار هيلا Ro نابعلا انآ ناطلسلا ناب وهج انا:ناطلسلا وه للعيف كلذ

 رادعو ناكل ىلا اذاهم' dis ee de pass هرمأ {Steel وبا: ناططملا

 هتلود لهاو هناهلوال رهظأ نأ دعب ناسملت ةقرافم عجاف sert ىلإ ريغ

 هدقمفأو قيفصلاب هركسعم  ىلأ alt هيمغ نيج جرح 3 Led قع هنا

 ةرعم نم افوخ ةلايذاب نيقلعتم هيلا مرتحأ ردابتف pisse ىنم هدلب لهأ

 AUS CON وبا ناطلسلا ,ESS ءانطعلا ىلا لحا ملا وطي لترا قودعلا

 قحلو LL نم .لفجحاف هموقو وج أ عابنال رهاسعلا DES Lake ىلوعسلاو

cree BEمصتعاف  Gé Lireةنايلم نم رصتقنملا هغبأ هب  JUS Leهعم  

 عافتمالا ىلع امزاع كلامه pb, Le دقساف ةرهجذلا ىم



+ vob. À 
 Ai), s Je, rl] qi سابعلا a [قاطلسلا عر

 lets ةكلام لبان وهج ىا ناطلسلا عوجرو

 هلسوو ك2 رهط tas ةكلم ىلع ىلوقسأ 0 سابعلا وبا ناطلسلا ناك

 is A de 43(, ةفلاخ SE هل رذدتعيو ssl نطو فك اجت رهجألا ىبأ كلا اههفب

Leuةيكولملا تاعزنلا نم هيلا مضنا ام ىلا كلذ هفسا رهذلا أ ناكدقو  

 هققول عراف هل Po لسغنو هتلود لهأ LS سابعلا ىبأ ناطلسلا ةعاط'

 Sms Dal هدنع ناك مكلم ect) نم نانع ىبا ناطلسلا نب قوم

Leىف تعبو هملأ جانتي  desروهشملا مريزو ىاسام نيوحر ني دوعسم  

 DA تس ةنس عهبر لوا اهتحاسب اولزرنف ةتبس ىلا نفسلا هبكرأو

 otée نب ديمحي اهيو اًمايأ كلملا ناد اولزامف CE ىلا اومدقت 4 Lake اولونتسأو

mulاهراصح & اودتشاو هيلع :دنعسملاو  سابعلا ىتا:ناطلسلا ةلودب  

 ىبوم ناظلسلا ,Les هديب ىقلاو روح: هاهخادف دوشحلو دادنمالا عملا تفاوتو

is 41ةنسلا نم لوالا عهبر رشع عسأت كلا  de mesهتكيرأ  ui) sbl, 

 يال Eu زهجت دقو ناسلتقب سابعلا Gt .ناطلسلا ىلا ربقل ,sl ممعاط

 يقيس PA فيرع نب رامزنو هأرغأ نأ دعب obus نم ةلدرم dé لؤنو وهج

countربغي ال تناكو :ناسمللتب كلملاروصق  Geقاطاسلا اهطتخا اهنسح  

 سلدنالا نم ةلعفلاو عافصلا اهلا soul نمقشات وأ dits لوألا وج وبا

Les Ledمقلود ةوأدبو  Sayضعيف ناس  alu LRUدهلولا وبأ  

steنسلددالا  ads 51hلسا نم  delمل اوداهكساف سلدنالاب ءانبلا  



Hit 

 Lab ةلعم db نإ ,pour li de Uelle salut, Jill روصقلا
ss,ناطلسلا ىع  SL as a, St it 

 AU راد بيرخت نم هدفعأ ,Les die al isa وج ىبا نم هعزب امافتتنأ

 رصملا مل ىم عرسأ بار Lake قاف 55e 50 هرصق بيرختو.:ئزاتب

 ناطلسلا نايربقل هءاج.ذاوهج A عابنال رفسلا موريوهو كلذ ىف وه افهبو

Loupsلومسأ دق ران كا ناطلسلا هع ىبأ  deمكلم راد  sale lis 

 اهناشل :ناسملت كرتو ءىت ىلع ىولي ال برغملا ىلا اغجار ركف عتكيرا

AUS,نم  selىا ناطلسلا ىلا ربخل راطو هرابحا 5 هركذ ناي ام  AS se 

 كلتل عجختو اهب هكلم ىلا داعو اهلخدو ناسملت ىلا ريسلا ذغاف تمومكات نم

 مناطلسو داولا همع ىنب ةلود عجرو انهتسدح ,Gi) نم نيهذ انعروصقلا

UE 
SES LAD 

4h, مل DIRE 

 Del cl sis) ES اعلا tas AIT ءالوق نيب سيفاتعلا ناك

 bles Laye uso مامأ bass املف ضعب ىف Ram ىراديو منيب لمادي

SEةوادعلا ىلا مسفانت راتب  al,هأبا نمفشات وبا  dsl Ne 

 ةيحان ىلا ةكرمل ليف كلذب ناطلسلا رعشو هتوادعو هقوقعل رهشف هيلع

Lise “Luبرعلا حالسصأب  Lise,هاقل ىلع  dalلصهل ةنايلهوصتنملا  

 ناسملتب ىلقسا نأ دعب هكلم راد Less ri ىلا اطهيو هحانج هب

da «de RES ER Ce نب ىسو مه حلطأو iælill «de هفلاحو مفي [| dis! 



 مورس

Fée lle de DR UNS 55 vie IE 
 Ja AA 2 ركسعلا ىم ةعم ىسسوف ناسملت نم ريسلا يدعو راطم

 ع Lai, AI JS عانعلا (d يشكو رصتتنلملاب كيدعيا نأ" Jess ءامطبلا

 HAS 4 ALAN عوجرلاب Let كلذ ,de nn dj cols dsl» م

 اعيج اعجرف

ALU esهنبأ دادبتسأو و =  = ieهأبأ هلاقتعاو كلملاب  

 رصتذمل اب لاصتالا نم das ناك ام لطبو ءانطبلا نم ناطلسلا ,ze امل

 نس نجيلا دبع نب des ىرعي هقلود fol نم ةصلاخ عم هيلا كد |

dés dal Raul ag Gi ىلإ one انهعدوم لاما نم LES 

LE ue coupe al, هيلا Gale çée Lo pis) rh ةيالوب هلي بتكو 

 لامغا نم هتيشاجح ىم هرثأ ىف تعبف ربخل ىلع نهفات ابأ علطاف كلذ ىلع

 هيلا ءاجحو هقيرط 3 .بيلكلا نبأ  a, JULعلطاف  Lisةقيقح ىلع

de هفقوف رصقلاب هيلع ادعو sb رهاجو طاشتساف هب نوصبرتم Al, Pl 

 هلذع ىت غلايو باتكلا  coupe vasىلا نلخي نب  Jiناطلسلا بابردتو نمفشات

 رج لعب هتكساو هعلخو مايا دعب رصقلاب هيبا ىلع ادغف هنبأ هب ارغأو

 ةريخذلاو لاومالا.نم هعم ناك ام .صلخقساو هب لكوو رصقلا  Àهب كعب

 ةبصق ىلا  heyنم لققعاو اهب ةلقتعاف  esكلذو هتوخا نم ناسلتب
Lis رمعو ob à ةنايلع رصتقفملا ىل at خلبو usés. le رخآ 

  lisمولزناو مومذاف مب اومذتساو نمصح  «sy Jus Poeونبأ عج
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 ماع

ei74 هتوخأو  leSles dieمدقت را  Julماقأو ىرسطمت  : 
«3 

 هيلع ىنوعفنم و ds مراصح

dde al 3 Jef يرجح all جورج 
 قرستملا 4 ىنمفسلا D هبيرغتو

  JEUماعم  seit yلع  bel basةفوحا  QEرأت 10
 هبيغم  dieرواشو  dollىف  dslاوراشاف  dasاوقفصإو  deثعبف كلذ

 وبأ  ob CAINقم ةل ف  Ras drsileوم نو قع ريزولا نإ

 نبا هللا دبعو  bless ltdالقتقعم ناك نم , Sabaناطلسلا ءانبا نم

 ىلأ اومدقتو  clesسبجواف عمودقب وج وبا عمس  ditممم  Elنم

Le لك نم هيلا :اوردامتف دلبلا لها ىف gai ىداني ةيصقلا ناردح 

«Se هولوانمتف اب ام نافل ىلا tale 4 dos Jas ممل ل 

rail te du ll ىوذلا Lo,J هاو هيلع اوعقجاو ضرالإب رقتسا 

Rolex La Lai رمالا اونقيتساو ةعيهلا long LL ls RTE هقلغأ دقو 

 ليها ناطلسلا ىلع عقجاو  llهل اوددجو عييطخ كلذ ربك ىلوتو

 ةعيبلا  JSىلا يسيح نم  Jusلضارأ اهلحادفا  deلسنا |

es اولازاو اهراوسا اومده نيرم ونب ناك Le ةروع Res ىو نمئامتو 
 , renناك  Likeهيلع اومدقف مهوجوو عرباكا نمرماع ىب ءايحإب

 , allهناكم نيفشات ا ىلا  Las peناسملت ىلإ اعجار افكناف ىرطيت

 لمكتسي نأ لبق .هردابو برعلاو ركاسعلا نم هعم نهف  olهب طيحاف



bio 

| dis, دأو dsl ىف dax هس تي du] فاك aile sb LE 

 ةقرلا  neeءاكبلاب , Jeهدي , Aubeهلنقتعأو رصعلا ىلإ  Varرجا

 ضعب طراشف هضرف ءاضقل قرشملا ىلا هحرست ىف هوبا هملا بغرو كلاغه

 ةيردتكسالا ىلا هله ىلع نالطقلا .نم ناسملت ىلا نيددرتملا ىراصنملا راجت

 ابهاذ نارهو :ةضرف .ئنم.هلهاب معم .نميفسلا ' ةبكوأو  Labليقاو:هب الكوم
slىقييفضات  esهتلودب مايقلا  

 هراليتساو نيفسلا نم Lee وج ودا EU لوزبت
 برغم اب ىيفسات al ls .ناسمل ىلع

abat del sb ةيردنكديالا ىلا ابهاذ' نيفشلا وجوبا ناطلسلا LS, LL 

 لحام ,ةياجد ادا  sarl caleامي نان  des 4كلذل هفعساف

dal dll, داعتعم ايلي ناك ىلا ةمرالا 
 ىديوض ناس دسك نا  5hلوطتالا  ide cataاهرتمم|

dolls el Lys ناكو Gaie ثا: نب vital ot ناطاشسلا دلو 45 

 ةيشان نموه ىبأ نب رصقنملا  Rssام دعب ىرطمت نم ةياجب ىلا صلخ بق

 سفغت  sbadمنع  ttesىلا ةباجاإلا دج نا ناطلشلا للا ,ىدب مام يبا

slt dll ناتسي هنكساو نيمئاقو عشت das رخا les كرما لاس 

5 7h كلذ eye abl Le d ركشف سنوخ نايطلسلا ىلا F4 ريمطو عمفرلاب 

 غالبتسالاب  Gهتمركت  DSةمدخ ىن ةياجب ركاسع  Qiىلاوسج

Ji de نموه ol ناطاسلا جرخ م Lea ste ىتم هلع دودح 

daxريفنقسأو  sheبرعلا  do Sesاوعقجاف  AAديري ضهنو  



His 

 نم Ra لذب اه نيفشات يأ de داولا.دبع ونب .هموق بصوصعاو ناسملت

RU) LL. ini. As msi 
 خلبو هتوعدل اهقم cs لابج & ob Lau نيلخو ءارصعلا : ىلأ جمربخو

 عم ىنلش ىلا اركسع تعبف ىيفشات ىبأ ىلا ربخأ عليو برغم ا ةيحان ىم Los ىلا

 ىاىاطلسلا نون تاز يبأ عم اوعقاومف مسم نب هللا دمع نب دمحم هريزوو ob ىأ همبأ

 داولا جمع ىنب نم ةعاجو ds نبأ هريزوو نمقشات ىبا نبأ نايزانأ لققو ممزهفوج

LS,هقلب الل نيفشات وبا  Jeهينا  due ha2  

 Jill .برع .نم cal شايكساو اص sh : ىلا وج و بأ لفجاف هعوج

belle. 4ا سك  
 :رث هعابتا 3 og pl bats it paie di هلتقمو هنبأ Less كلانه

 MN ىف برعلا dé ركسعلا نم dal ىف ةداعس دالوم نيفشاتاوبا حرس

 لأ ربع خلبو هيلع ضبقو همزهو ةصرفلا هب وج وبأ Prec ie نأ” ىع

JAIةداعس دنع سلا لموي ناكو ناسملتب ىنيفصات  Lesهجوت  dasقفخاف  

 landes ىم ابراه جرخو هعم نيذلا برعلاو:داولا ديعونب هنع ضفناو هيعس

 out جونا lil Jess » LR ميتاشم ىلا ديوس ىم (dla عم

 قرطف ناسجتب هعم اوماقاف sat هيلع مدقو amas das بجر ىف

 كلذ dde el رققساو Suds هلوخد ىم مايال اهب lys GA dut رصقنملا

  نيرم ىب ركاسعب نيفشات ىبا ضوهن

 . اوعجأ . ديوس ASE Jails هيبأ pll ناسلت نىم ىنيفشات (vase جرح 5
pe ‘à 

Me. 



 سدا

 M NC بيج اعمو ىنمفشات وبأ دفوف برغملا بحاصب دايختسالا ىلع ميار

ag 2ناطلسلا ىلع  Aسابعلا  maleنمخيرص :نبرسم ىاب ناطلسو ساف  

Laslituueهدنع نيفضاتوبأ ماقأو اودع نم رصنلاب اهدعوو امهتدافو لبقف  

 Lay سلدنالا بحاص ail نباو ومح al نهب ناكو هدعو él رظعني

 ام برغملا بحاص سابعلا ىبا ةلود ىف مكحتو ةلاد رجالا نيالو es ةديقعو دو

 die عافدلا ىوجوبأ ههلا ثعبف هتلود لوأ ذغم هرمأ ىلع هبترهاظم نم قلس

 هللعو هقمذب ءافو كلذل برغملا بحاص tas مف هلا برغملا نم نمفشأت يا ةزاجإب

 وبا ناك ريذاعللب Jar كلذ قربجالا نبا هلع 2h ةرصخ سبع دوعتلاب
aceهقع دق  JAةلودلا رسيزو عم همودق  nentفسوي نب  

 ملف هودع نم هرصنو هداجنا ىف he ىناكف هب ءافولا دقتقعا افلح Je ىب

 ىتج ديعاوملا رجالا نبا نع ىوليو براغلاو ةورذلا ف ناطلسلل fais لزي
 لالع نب دمحم ريزولاو سراف ابارممالا همبأ حرسو هضرغ ىلا ناطلسلا هباجا

 ىنهعستو ئدحأ رخاوأ ساف نم ,les نمفصضات A ةخراصمل رحاسعلا ىف

 عجو ob نم جرح وج ىبا ناطلسلا ىلا مريخ غلبو ىزات ىلإ اوبتناو
 لطملا دينرو ىنب due عطقو هللا ديمع نب bib رماع ىب نم هعايشأ

lets de4 يعلم .زاقاو erخلي  po paid Quel 
 ىلوقساف ىلخ نب ىنوم ةنتفلاو رشلا ى Las ةنغيدشلو رك ses ناسملت 4

Pl Lakeىأ:ةوعد  Las. Erاهب هجصف هيلاريع هنباوج ربارييطفا  

 dat ىلا ريسأ هب ءاجو هيلع ضبقتو# يللا "ل يقا هملساف هريسم نم ةليلل

we ileهلاعف ىلع وجوبا هخيوف نارمغلا  àهباقع ملا هقاذأ  ASS, 

 برغملا بحاص نبأ سراف al ىلا نومعلا نءاجو ةلقق عنشا لمقف هب رمأو

 نبا ريزولا ?vga ىنارمغلاب مر هبيارعأو وح ىبا ناكم لالع نبأ هرسيزوو
 )1( Le ms. Cporte هب أرغأو



 م4

Jeىالحالا نم ىجات نب ناهلس مممام|راشو هوزغل نيرم ىنب ركاسع  
 ءايحأ نم den نمو no ىتح [pes قيرط ماب لدي لقعملا نوطب ىدحا

chiمتماقم ناك“  Halعوقمطي مف لات قلا"عوشوانو  RAS 

 ضعب 4 ,Sel طقسف هتسرف وج ىبأ: ناطلسلاب ابكو نيمزينم اولوو
 ياو لالع نياريزولا ىلا هسارب اوءاجو cl Lans هولققف ,die مناسرف

 رق امايأ دوعنمف هلتقب هوخأ نيفشات وبأ P أريسأ ريع هامبابا او ةاجو“ نيفتمات

 ىنيعستو sol deu a ناسملت ىلا نميفشات وبأ لخدو هلققف همم هونكمأ

 هيلع مطراشام ميلا عفد ىتح دليلا رهاظب نيرم cé ركاسعو ريزولا ميخو

 al ناطلسلا ةوعد يقي ناسملتب وه ,LE برغملا ىلإ اولقق رف JU نم

 لك ةبيرضتلاب هملا تعبيو هربانم ىلع d بطخيو برغمل بحاض سابعلا

L,xal LEEنع " Sesهركذن ام  

 نيمو و طاب ظافر لاا .
LL, 

 hell dde dt دع رج ونا قاطلسلا ناك

RATEابنم جرخأو  LIةانلق امك ىناريغلاب وسو با: لق اف ىنييفتشات  

 ذخالاو. مب ةركلا نيمو نميصح :ايجا ىلا ايجان hd نم نايز وبا جرخ

 ىتب ءارما هيلع فو :رث ag اوباجاو هيلع اولقشاف dual, dal راغب

 ,Rae dell هتوعدب pl Rai us هكلمل هنوعدي ةبغز نم رماع

 نيعستو نيتنث ةغس بجر ىف قاتسملت ىلا اعيهج اوضهنو رمغص La دوعسملا
 جرخو ob نبا نع اوقرقفاف برعلا ىف لاملا ىنيفشات وبا برس رث امايأ اهورضض اخ

dalءايحا ىلاتساو ءارصعلاب قحلو ةغسلا نم نابعش ىف همزبف نيفشاتوبأ  

 ىلإ Lee dut نيفشات ودبا ous ds à ناسلتو ,Lea sole :ليقعملا
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Se. ol allركسعلا ىنم  ai ne Lt,وبأ جرسفأ تريروأت  obىع  

 برغملا فما di ةدافولا ىلع هيأر عجأ 5 ءارصصلا خطأ لفجأو ناسف

 يفلت ١ دات تأ كلهم ىنيح لك

 Ab كع برغملا بحاص ءاليعسو نسال

 بحاص ةوعدل Las أاهقمو ناسملت ىلعاكلمم ىنيفشات sol رممالا اذه لزي 7

 pal هوهاو كلم Sie هيلع اهضرف ىتلا ةبيرضلا ايدومو ماس ىبا برغملا

pis où #7485 ىتح هيلع رصنلا ىف هدعو رظتني برغملا بحاص دنع  

 باجاف ةيكولملا bel ضعب ىف نيفشات ىبا ىلع سابعلا وبا ناطلسلا

 ةنس ىصتقغم كلذل راسف als كلا ركاسعلاب es OÙ ىبأ ىعاد

 نمزا ضرم هقرط دق نيفشات وبا ناكو ىزات ىلا ىهقناو نمعستو سم
 نب srl هتلودب lui ناكو ةنسلا نم ناضمر ىف همم كله 3 هب

 Al نم ايبص هناكم هدعب .ىلوف ةلووخب هملا تمم OS .معئاذص نم زعلا

 نم pd ىلع املاو ةمبازلا نياوهو وج di نب فسوي ناكو هتلافكب رماقو

 ٠ ناسملت Jess opel عم رمسلا دعا al هغلب الف نيفشات Si لبق

 JA غلب الف نيفشات ىبا dual نبأ لوفكملا ىبصلاو زعلا نب دهحأ لتقف

 هنبأ كلانه نم تعبو ىزات QI جرخ برغملا بحاص سابعلا A ناطلسلا ىلا

Lابأ درو ركاسعلا ىف سراف  osىبا نب  diseوبا هنباراسو هب لكوو ساف  

 نب حلاص هيباريزو مدقتو ul ةوعد Less ماقأو اهكلمف ناسملت ىلا سراف
 معقعأو ةياجب sos ىلأ سلدتو tal نم اهدعب امو اهكلمف ةنايلم .ىلاوج



 ما

 ,eus il هرسصاخي حلاص زييزولا pt تمومحات نصحب ةيبازلا نب فسوي

 ob ىتأ *اليتساو برغملا بحاص سابعلا ىبأ ةافو

 طسوالا ,call ناسملت ىلع se ىبأ نب

 ابا همبا تعبو ىزات ىلا لصو امل ماس ىبأ نب سابعلا وبا ناطلسلا ناك

 ile هريزوو هنبأ Jhal فراشي ىزاتب وه ماقأ اهكلمف ناسملت ىلا سراف
 yat ils by ele نب قسوي ىناكو ةيقرشلا دالبلا خيل مدقق ىذلا

shرصم كلبمب .لصتاو .نهعستو تالث ةنس جح دق لقعملا نب 'نيسح  

 des هتربحاو dé ناطلسلا ىلإ تمدقتو قوقرب es AU كرتلا نم

 برغملا بحاص ىلا ةيده Le ءاضق دعب هلجو dal مركاف هموق نم

 نب فىسوي pos اللف [SN ةداع ىلع هدلب 0 نم نخب Las ,هفرطي

 3 dés سلجم ىف سلجو اهعقوم مظعا سابعلا ىبا ناطلسلا ىلع اهب ىلع

 باهعلاو عضاصبلاو دايباريخب Lie ةافاكملا ىف عرستو Les ةاهابملاو اهضرعل

 deu pe اهذافنا ىلع مزمعاو ,dés ام كلذ نم لمكتسا ىتح

 ضرم كلافه.هقرطف كلت هقماقم LU ىزات نم هلسري ,Gt لوالا ابلماح

JSتس ةنس مرح ىف هفتح هيف  anus,نم سراف ابأ هغنأ ارعدتساو  
 نب نايز Hall ساف LT هوعجرو هيناكم هولوو ىزاتب هوعيابف ناسملت

 ,Sony LE اهيلع: ريما ناسيلت ىلا 4 bien Jill were ىأ

 ةنيبازلا نب نسوي sat ناكو. ايكلمو all lus Less سراف. ا ناطلسلا

 عبق اهيلع ,CHA ناسملت lle pos رماع يب ءايحإب Just دق



 مانا

 هيلا هتب اوقعبي نأ ىلع اليزج ءاطع. مل لذيو كلذ هغملب ام دنع نايزوبا مهلا

dl als HUEنوتات ىلا هويت  lsدونجا ةامج ا يضم عض معا ايلا  
 هلاوحا eus نايز ىبا dant ىلا هساو les هلمقب:أوردابف 'عنم هوذقنتسمل

de ei do ss,هقلود روما تماقبتساو.  Poدنيعلا ذبل كلذ ىلع  

dll,بلاغ  al deةتانز نم داولا دبع ىنب ةلود ىن لوقلا انب ىبتنا دقو  

 لوا ie نيرم ue dl fre bas نيذلا Lo Ji ربخ انيلع ىقبو .ةيناتلا

dalمو  Seهللا عاط ةوجا مساقلا نب ىلع لّئاصف نم  de urربخو  
 مالكلا فؤتسن Les مرابخا رتكذ :ىلا عجرنلف شكارمب bal زودنك ىنب

 اهيلع نمو. ضرالا“تزاو ,dll داولا دبع قئبرابخأ ىف

 داولا دبع نب مساقلا ىكب ىنوطب ىدحا يك So» نع ربغأ 7

 JS she مل راص lu نيرم ce ىلإ اوعزن نيكو
 ةسايرلا نم وسلا ضرأو

el) بوعش ىم oo ىكى نب نا:داولا دمع çe ىف PAST لوأ . انل: pois 

  de 39 Àكولد ىنبو هللا عاط ى ذب ةوخأ مساقلا نب نكرني ندر لدعم ف

 نحو  Letند نفرح . ieىنميو هللا عاط ىفب نمب ىن راك امان رك

 ريبك هللا دبع نب زودنك لتق فمكو ةنتفلا نم ىبك ىنب نمي .مناوخا

es—s Aعاط ىنيرهبك دمحم نا تبت نب نايز  Allىو  olيفوي نب رباح  

 L = | ةايغ أرودنك هب لبتقو ناب fée JE 7 نددعب نم رمالإب pal د FU نا



 عيال م

 ةيافضشرودقلا dis لها هيلع بصف Obs نب .نسارمغي ىلإ. هسارب" ثعبو

 ذأ عربمكو D ةرسضب ارقحلف Se de loxes Li ré ممسوفنل

lsزودنك نب هللا دبع  lisءايزكز ىبارهمالا ىلع  geنم: ناك  aa 

 قفقي ملف 5 ,jade داديتسالا ىف هللا دبع عمطو هركذ اممدق ام ناسملت ىلع

 اردص al دبع ماقا رصغتسملا هنبأ ,ds ءايركو وبا .رممالا Le كله الو كلذ

 قلل بع pie de Uri برعغملا ىلا ,dos وه. Jet 3 هملواد نم

ë Jaشكارم  obهمودقل بوقعي  HSE del,هيتلود نم .عيفرلا  

9 alu] Î لعجو AS RS SJ دالبلا معطقا أو AS A als هموقو ذأ 45, 

es3 هتلحارو هلبا  flanهيعش نيا“ نب ”ناسح اهتياعر ىلع مدقو  

 less ىنيفراع اناكو قرششلا دالب نم ةفيفل ىف الصو ose) هاخاو ىجبصلا

 ىلا اهقعجن ىف نودعبيو دالبلا كلت ىن نوبلقتي اوماقاو ابيلع ,plan لبالا

(sslدنع قفل دبع نب بوقعي دفوإو نوسلا  dllنب  saisاذه  deرصمتسلا  

 APT ÉS jus sl dal نبأ ريماع عم نيتسو سمح ةنس ةيقيرفأ بحاص

 زودنك نب هللا دبع ,elle منوطب ىدحا اوجسصاو نيرم ىفنبب ىكونب مخكلاو

 planete نم ,pu كاسم
 اه سانلا تتجحتو نابسمدلت Les Jess Lt all dd دبع .نب

déنيزم يني نأ قاولا«دمعب  valىبك ىنب  bal, adمموقل  
 Ju أو ةياخبسو تالت ةحاخلاب ,hab ناطلسلا ع Des CSM اوعجأو

 7 توقعي نت شيعي She val Sbalar وها ميلا حر نشلا دالب ىلع

mel selد دوبلغو .تردأ مب  bel,ىلع  Fesتييرطماعب .متبراحم دواع 14  

 رع ds محانج LACS عونتلا ىربكلا Le ممزبف امد عبرأ ةقس

LPءارصصلا ىلا :هلصامأ اورفو مداربك نم ةعاجو هللأ دبع  cle, bad, 



 يارب رس

 ges نب ناقع دلو نم ردغلا اوسجوت 5 رهشأ ةتس نم.اوسغ ناسملتب
 منع لاققلا ىف fie ىلباو ناطلسلا ركسع ممعبتاو Ste ىلا اوعجرف

 ءارصعب نيدرشم متابخم ىلا وصلخو زودنكن ب ةماهح نب ركب ىبأ نب دمحم
 برغملاب كولملا dell اوغجارو بوقعي نب ىفسوي ناطلسلا كله .نأ ىلا .سوسلا

 اوضحماف ةيالولا نم مناكم ىلإ مودواعو ةريرهلل هذه نم ىتلس اع مل اوقعف

à seuمترامأ ىن ماقأ دمحم ةنبأ رع دعب نم مريما ناكو .ةنضلاخماو  
 قالوا هصاخخسأو كلذك: SXLS نم كيد نب :ىسوسم dis] X:(1) ىيقفس

 as otblaul Lex ديعل ىلع ىأ هيخأ ىمبو das ةنتفلا مايأ ya وبا | 4 |

 كله رق ll bi شكأرم ىاون نع ةعفادملا ىن هل 'تناكف هدعب ge ديعم
caseنب  Seeنسما وبا: ناطلسلا لوف  dut GSالو ىنوم نب بوقعي  

Lx Lol bals de alsىف داؤلا دنع  disتشمت ةدوفجو  AM, 

 ىناطلسلا ققاوتو .ةروهشملا ناورمقلا ةعقاو: تناك اذا ge معناها ©اوثامت

 ميلا ناطلسلا نع لزخي نأ ىف se نب بوقعي ملهحاد gl si عم

 ىف ىشم à كلذل مدعاوو نمجوتو ةوارغم نم ميلا نمو داولا دمع ىنبب
 bé gd ىنغيب اعيج ,Lis كلذ ىلا هوباجاف ذاولا دبع ىنب ةفاكو هموق

 اهدعب قلو ةروهشملا ,chant LS els ناطلسلا ىلع ةتهزيهلا كلذب

 نب بوقعي كلو نسارمغب x ىف مرمأ هولوو ناسملتب دارلا ةيع ومب

Loueقحلو ةنيقيرفإب  salناطلسلا ناكو برغملاب وحر  Qc salلهتسا دق  

fete ddeمع نبأ وهو دمحم نب قسوي نب وبع مدعو  Lisمف ماقاف  

 دهعلا اذهل كلذ de مووبع نب دمحم dal هدعب نم ىلوف كلف ىتح كلذك

 هيف ممل ام كلامه ناظلسلا ةمدخ ىم ىولوةيو le ريمالل نوركسعي

 )1(; ,.On lit dans les mss. F. et G ىنهخس

(2) La ponctuation de ce mot diffère dans chaque ms. 
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EVA D ic وبهو ae نمو ضرالا ثراو All tb نب où Je 

 ملاوحأ فسيراصتو (Rad رسكذو نيدإب نب. دمحم نب. Mb .ىغب نع ربه

Lilىنبل اذالحا اولازي م منال نيدإن ىنب :نوطب ماقتسا لبق مركذ انمدق  

 tre pl sal, Li مرابجا :نم مرابخا.تناكف ممله نفو داولا دبع

 ليجلاب sell ةنطاوم تناكو داولا دمع ىنيب LI Dax ضتخاو نيداب

 هرج ts نم ةقريدنها نطاوم lg مهنا مننا: دبقإرب ورعملا
 Jan ناكو ديعسرصق ىلا .ناسملت ةلبق رمد نوطب نم دينرو pa ةلاسات
 رما لكضا الو هانمدق Salt عل ناك نيذلا نامولي ىنبل انطاوم ةراوه

 al, Jas مهطوم. نم هالوه :دشار ونب قحز Ris كبهذو نانولي ىنب

 برت .منيب ,ll تاراغلا pale bass ديينرو ىنثو dise طئاسب ىلا

 JEU لهل ديفرو وغب نطوتساف راعؤالا ىلا ,pl منطاوم ىلع pole Qi ىلا

 ةيليقلاههطياسي دشارونب ,elle ةلاسات لبج ةنويدم نطوساو .ناسملق ىلع

 اوناك نيذلا نوفي sas دلبوفو دبيعلا اذهل“ 00 fus اونطوتساأ 3

Rte LE PLAT UN LES uneقريهيطلا 35 ربا  AS dns LS 
 ةعيشلا نئاق (" لبيغشلا رفوج هلاتق ىتلارممالا دمحم نب ىلعي كلذ دعب ممم

LSةانركذ  P atىئذلاوه اذه ىلعيو  Listيتلا ناكفيا ةنيدم ليل اذبب  

Lansمير فوج  ASاذه دشار وغب كلم املف  JAانصخ راضو هونطوتسا  

 موو دبعلا اذهل Lake برعلا“ مبلغ يأ ىلا ,EST als; Re عل

lei le ms. F: porte a1( ( 



the 

2220 bee دا Gode نمي :ناطوالا péter كلو دسار ىو بالغا ناكر cent 

 نيجوت ىنب عم ممتنتف ىف افالحاو مل ةعيش اوناكو طسوالا برغملا ىلا داولا دمع
Les prob OS نارع ىيب نوفرعي Re تيب ىف متساير تناكو نيرم ىنبو 

 كله ىأ ىلإ مرمإب ماقورامزنو هوخا هيلع ديتساو نارع نب مهاربا ملوخد لوال
 همو نإ لتاقم هنبأ ىوف , Jaتفرغتو مهاربأ هع  «Ge Labsذمموي نم نأرغ

 نهب  CSىخبو ميهاربأ  dub, HN Dsميهاربأ دعب ىلوف رهطظا يه أربأ :ىنب

 رامزنو هنبا , GSنم نيعستل كله املف هربع لاطو نايز نب نسارمغمل ارضاعم
 ( QUنبا مفاغ مرما ىلو ةعباسلا  dealهدعب نم ممف ناك رث يهاربا نب دمحم

 الو دحا اهطسوتوا رفاغل ابقاعم ىرداالرامزن نب ىبحي نب ىدوم ( Leنيرمونب

Rés نسل ىبا ىناطلسلا dell 412 اوه دشاروغبراص fie el ناسلت ىأ 

 دهعلا كلذل  AE glزصصغاو مهاربأ نب نامزتو نب ىنمرلا دبع نب ىنوم نب

Ja معاينتاو .داولا دمع ىنبزمأ ضرقناو رامزنو نب نوجرتك هعونب ناسملتب 
lo لق ءالوسه رامؤذو وغب ىناكف ىصقالا برغم ا ىلأ عججأ ةتانز سوءر نيرص وغب 

  callقا ىلإ ةشطوار  audeلاا دي لع هعلاغلا ةركلا دولا بع

sys Qt ىبأ نب ob هديهعل al, ىنب 2 ىناكو ىسوي نب ىومريخالاوج 

  sslضمبقتف متلخادموهجوبا ههتاف ىنيرم ىنب ةلايأ نم برغملا نم ميلا لبقأ

folual os db برغملاب قحلف هلقتعم :نمرفو نارهوب %5 هلقمعأو هيلع 

 : Sèteهالوو وه ىا ناظلسلا نم دهعلا ىضتقأو ةعاطلا عجاز  deضبقت رث هموق

ral ضرقفأو ةياعبسو AS bre هةشبكت هزتق قا ىلا هلقمعاو هيلع 

 . مهاربا نيرامزنو ىب  sers géo elsمانقف نارع نب  palرامزنو نب لستاقم دعب

Sas م مدعب نم نورخا رث نكوروت نب فسوي هنبأ قرامزنو نب نكزروت 0 
 موامسأ  Rae als AN Aديعلا أذل تيهذ دقو يه ارث نس رامزشو ودب

 ةساير  Les lag os slىلع متيقبو ةيابجو ناطلسلل اليخ دشارونب
57 



 مرد

A JUانركذ  Allثراو  oilوهو اهيلع نمو  eeنيثراولا  

 ME كلذ ةيلوإو طسوالا برغملاب ناطلسلاو ةلودلا نم مل ناك امو ةتانز نم

 ىافج .منطاوم تناك اددع مرفوأو. نيدإب ىنب ءايحأ مظعأ نم ىلا اذه ناك

 دهعلا اذهل ىمسملاوهو وسرسلا ضرا .نم شيرشنإو لبج ةلبق ىلش ىدأو

 عيلغو ةتاول نم نوطب frs برغلا ةبجب وسرسلا ضراب ناكو del رهن

 ra نمجوت GA وسرسلا sl تراص 4 ةطامطمو نبيدجو وسنب ابيلع

 لبجو دشار ىنب نطوم os ام منطاوم eyes ىلوالا منطاوم ىلإ اهوفاضتساو
 نبأو نتلفاد نب ةيطعل ةجابنص مايا متساير تناكو Dal بناج ىنا كارد

 نيكلي نيزذاج dis تناك الو, Gas  نيارةركذ اك زيعلا نيانامعل هع

 he ىداوب Jet ىتح .ناوريقلا نم سيدإب هملأ ضينو Quest هع عم

 ناكو ةروكذم راثا دا due ىت مل تناكو Ale نيجوت وغب هيلا زيحت

 ةثالث ءاهز Sas مموق OS نتلفاد نب ةمطع نم ربطظأ زقعملا نب نامقل
 اهفراضإيكإو هل ةغال ءاقللا لبق . سيدان de ودي dut hi دقواو قالا

 نامقلل دقعو هوفغ ام عل Er هيلا مشايحنا سيدإب مل ىعر دا مزين

 متسايرب درفنأ رت هتوعدب دالبلا نم dis ام ىلعو هنطاومو هموق ىلع

 ls, Cl SNS نا es نملفاد هنأ لاقيو Sable sv ee سعب

 ,il als ىنتلفاد نب سابعلا نب دانم ىب ةيطعل ىنيدحوملا دبعل متساير

 die as تر داولا MAS ىكب ىنيمبو هدهعل مذيب تاكو ويملأ ةيطع

 مساقلا نب نمكي نب. يودعا دهعلا كلذل مش داولا دبع ىب نم اهربك



se. À 

 سارعو

 Fables كك !La داولا ou ونب Rals نأ 4 منيب ةنتفلا كلت لزت ملف

 ab dl تناك, lier Pal ماق ويدل ةيطع كله الو 8,555 ايك

 ةنس كله ji ىلا نيدحوملا dell .ضقنو طسوالا برغملا ىاوض de بالجالا

 At نم ناجوب نب. ديز وبا ذمموي ناسملت لماع هملع سد ةياقسو عبس

 هبقع ابكواوتو ,Raul درفناف ىوقلا دبع هبل هذعب نم BL ماقو هإققف

 ىنيلاديونب See bo نمجوت ىنب نوطب رهشتا نم ناكو ركذن ايكهدعب نم
 عمبجيو تمامو فيو ىضاق وغبو لهسو sis كادنز gs نودام sis :ىزمن ونبو

amd 2h40ءالوه عهجيو شوكنمونبو نتانريوذبو نيرغمت ونب ل نديم ومب  

à allaودب  dos; uses,عيف ليخد  Letةوارغم نوطب نم م  

 تيار Ko ويدل ةيطع نب سابعلا نب ىوقلا دبع Frs ءالوه شوكنم ونبو

 دنع اعيج نيجوت ىب ,dub, Sols ىتوكنملا ةتانز روم نضضعبل هبسن

 Bilal, sal be ia سابغلا ني ىوقلا دبع will نتاع, val نئارتعجا

 ىلع ةوارغم بلغتو نموملا دبع ىنبرمأ cs ادلف ةيلبقلا [me .كلتتب .اعيج

 شيرشناو vel هموقو ىوقلا دبع معزات شيرستنأو لبج ce À da طباخ

 شوكفمونبو نيزغمتوني هنلواو Se ىنرقتساو هيلع عوبلغ نا ىلا موبلاغو

PR Mيناسب ياكل  Laىب قابلا  egناكو  
 نتانريونب قبو ةمالس ىبل نمللدي ىنب ةسايرو Alle ىبل pre روهظلا
 ويحل ةيطع .ئنب ىالجا نم ىناكو شيرشنأو ةلبق والا ممنطاومب ممنوطب نم

 الو pdt lue نوفرعيو. بوقعي ىب زيزع LL ةصاخ ممم نيرغمت ونب

 SAS شيرشناو ةيدملا نع ةوارغم Lab لولعلاو ناطوالا ىلع اوبلغت

 bus ou Lee ارب طرطوس
fm?ذرمال :لذكلاو سابعلا نب ىوقلا ديع دبعلا كلذل  Lesكلم هل  

Foداعبا الو مايكل ىكس هيف قرافي  LagJlنيتلحرلا ىاليا الو  



 مسالم

 هذه .مدالب ىياصملا ىف نولزنيو ,ch باصم ىلا ميتاشم ىف نوهتني
 رمالا هوغب عزانت نأ ىلا دمحم ,dû ىوقلا دبع ناش اذه لزي و FI  ىم

 ,folie مناطوأ ةماع ىلع داولا دبع ونب بلغتو اضعب fans JS هدعب نم

 ىقبو داولا دمع ىنغب dl اوراصف نتللدي gags ىنتانري ونب pale ديتساو

 بلغ امل ىوقلا دبع: ناكو ركذن اهك اوضرقنا نا .ىلا sal ليجب مباقعا

 ىوارغملا Jarre ناك نا دعب كارم نصح bal شيرسشناو Jus ىلع ةوارغم

 ىوقلا دبع نب دمحم هامكأف هايكي إو ةيصقلا de (sw هطاطتخا ىف عرست

 نيدحوملا ةفالخ هل تراضو ةيقيرفإب صفح ىاونب دبقسأ اَلَق مهدعب نم

 le لئابق dll ىف :تاخدو طسوالا برغملا ىلا ءايركر وبا رممالا ضين
 هتاوزغ ضعب ىف ضبقتو ممم باصاف وزغلا ميلا ددرو همامأ ةتانز ترضو

 هيلع نم رْث ةدضحلاب هاقتعاف نيدوت ىنب نم سابعلا نب ىوقلا دبع ىلع

ab,هموقلو هل ةعيش اوراضف هموق هل ىقلاتسي نا ىلع . alرهدلا  

 ىف هموقو ىوقلا دبع ناكف ناسملت ىلا اهدعب ءايركر وبا رممالا ضبنو

 ىلع اذه ىوقلا دبعل دقع ةرضملل ىلا عجرو ناسملت كلم اذأ ىتح هتلج

desذاختا ىف هل نذإو هسضطوو  AM)مسام:لوا تناكف  Elىنبل  ose 

Alدبع ىب عم ملاح تناكو  slكله الو :برملو ملسسلا ىف ىلقخت  

 ءايحأ tas ىنسأارمغي "ixrul sb, Si LS هموقو ىنسارمغي ىدي ىلع ديعسلا

 هموق ىف ىوقلا دبع duo رفنف هيلا نيرم ىنب ةقباسمو برغملا وزغل ةتانز

 ريما قل دبع نب ىيحي وبا عضرقعاو ىزات ىلا اوهتتناو نمعبرأو عبس ةنس
ceعوج تفشكناو ءاقللا ناكف داكنا ىلأ معبتأو اوصكنف :هموق ىف نيرم  

csvدبع كلهو داولا دبع ىب رابخا ىن اهانركذ ىتلا ةهربلا تناكو نيدإب  

 sad منطاوم نم )1 ىنوفحام . ىورعملا عمضوم اب هتنش ىفابنم هعجرم ىوقلا

{1) Variante نوهحام 
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 4kxs te Leyaul ةوامالا كلت 1 NON ىسوي :ه.تنبأ نةدعب PAL pl لل

 هتاراوم عباس هيبا دبع ىلوو ىوقلا دبع نب دمحم: sal ههبأ exe ىلع

 ىمعبرأو جست ةنس هبرح كلا نضيضو M be هعزانو هنفنأ ل

re di XF»ذكموي هبو هلزانف تينكرفأت  «de aneىب  obدك نب  

 à نيرص ىئبوزنغ ىم دابا هملا Les ام لم كلا lets es برأ رازوأ

 نامادلك text ةوأرغم ممعمو Gr عا di Les, ste le مدالب

CA Loضرأو ىزات  Aقد تدع نب بوقعي ميهقلو  csاوفكناف هعوج  

 nr ىنمدو كلذ دعي Lis كافانكو a 4# هلأ ىيمؤهخم اوعجوو

en : dE Li pe . me ikدو ب ةنيدعفيلا  

 ىناطلسلا ىلع لزنو dils لهأ نم tal نمو هموق ىن ىوقلا one نب دمحم

dols Cyr Àهل انمابكو ءاليلا ىنسحأو ودعلا داهج 2  e2ممعم همايأ  estelle 

 ذخاو sad نعودعلا Jai الو ةدودعم ةبستحم هللا دنع فقاومو 535$

 معو .هقرداج ناطلسلا ىسا ,ik ىلا فارصتالا ىف ىرقلا دبع نب دمحم

 بازلا sb ىم شامؤوأو ةرقم قلت هعطقأو هركاسعو هموق دودو ىنايسحألاب

 شايخنالاب هو ع ىلع اريظتسم هحعاطب انهلعتم كلاذ دعب لري + و هيبلقهم نسحأو
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 برغملاراصما ىلع عداليتسا دعب نسارمغي ىلع نيرم ونب ظلغتسا الو هيلا

 ah ىسارمغي ىلع رابظتسالا ىف مب هدي دمحم os هكلم مداديتساو

 ناسملت ىلأ 0 دبع نب بوقعي ضبن الو ميلع دمحم نب os هنبا

lier al deكينيا قا  St 

 ءاضبلاب هقيرط 34 هناقلل ىوقلا دبع نب دمحم ىلا Gags نسراف هنبأ

 ةحاسب sd a نب بوقعي ىقلو اهمدبف نسارمغي لاعال رغت دبي ضو

 امال امايأ اهولزانو همدقم ربو هتدافو بوقعي مركاف هتلإب امهابم ناسملت

Raeجارفالا ىلع اوعجاو  obابيلع سولتيل قحل دبع نب بوقعي مل  

 لعفف نسارمغي ةلثاغ نم عيلع ارذح مدالبب هموقو دمحم قسمي نأ ىلا
 ةليقتلا بكأرملاب Ale] sad نم à مل Ds aile Rate المو

 نم ملرتكتساو ةرهافلا a mal معو. بولح db ىلا ميلع حادأو

 ىقلا ديع نب عفت قلل طرب ىدابنار .يايبحالاو تاراقلزو علسلا
 ىلع هبالجارقكو نسارمغي عم de تلصتاو شيرشناو لبج نم هناكم

 قلل دبع نب بوقعي ةالاوم ىلع يقم كلذ عموهو هدالب ىف هقيعو هفطو

 طرتشا اذا بوقعي ناك ىتح ىزطلا نم دابخسملاو لمحل نم قاتعلاب هفاحتأو

 ناك ميبسبو هبرح نم ميرحو هس نم fee لاعبي هقندأبم ىف نسارمغي ىلع
 هلوبق ىف L كلذ هيلع طرتشا اك نينا ةنس قبلل دبع نب بوقعي ضوبف

 نب دمحم كلانه ls نأ. سملتب هيلع خانا à ةزوزرخب هب عقواو Al ضيف

 3 ابيرختو ابهن ناسملت als ىن اوتاعو () تابصقلا ىف هيقلف يوقلا دبع

 glre نم هناك وه مولتو مدالب ىلإ قالطنالا ىف هموقو ادم بوقعي نذا

 سارعي ضارتعا نم ميلع ار ده pes ىم غماكم ىلإ مناجم, se راسلت
 Léls ةوارغم دالب نم هيوبدشب نسارمغي كاسه نأ ىلا كلذ .مناش لزي و

)4( Le ms. 1" porte aa) 



 رز

Cod 

 بلغتف هكلم أذه د  Ai «deلابنك ةجابننص [ dxةبلاعتلا جرخأو

 نم  Jusدعب ىرطيت  joe Jiاوحازناف ملتقو متهشم  dieهداك: ىلا

  Lisىلوقسأو اهوفطوأو  keهلهأب ىهسم لا وهو ةيدملا نصح ىلع  CRANعب

 ماللا  ellديدنشتو لادلا رسكو [ LUءاهو اهدعب ( ê La AUنم ىطب

  maقفسوي ههبأ  0 a seمسيل تانك وقح  pa onةرهجم

ra LC? LS ble pa de نب ريم marée) نع pre re ju 

  CSSمياقعاو ريهاشم نيرخأ قرع نب حلاص نب ( à gras Xp) esةنيطنسق

 ميررح,ى :نولبيو. مساووغ She نوركسعي 6 ىبا لا نم sl All نو
 ل D nes ةيدملا ىلع زيزع دالو | نى ىلاولا نا دو FRE cle نوموشنيو

 JA ميطومو ةيدملأ ىيب م ممنطاوم ايمانك كفو A داعب CT) دوخبو بوقعي

 نصح ىلع اولوقسا دق ىنيجوت ىأب .نم اضيأ ىهللدي وغب JS نوذحام

 dell de اهقم ىلع نب ةمالس مريمك ةعلقلا Ji, sg ةعلقو ىنابعنلل

 ze 2 ىوقلا ME LD Xe us لصتاف هيموقو ىو ءوقتلا NAS نب كيد

 Les ةيدملا ىجاونب ةجارنص دالب ىلا دشأر ىب نطأ م قميب Lo NE الأ برغملا

àk—45 Eم كلذ  SEبازلا ضرأ ىلأ هلايجووسرسلا  À LAS alsَْى ةلهجلا  

 نسأ ممغي كلم LL كلذ هبأد ِلزي 2 ةلايسملاو ةرقمو نسودلا Jia داتشم

divنيداحتو ىدحأ  LS.هدكيبا هانركذ  | dix)نوراقع ىنميب  SE < sde) 



 اس م

 ىاون ىف تاعف هيلع عفتمإو شيرشناو Jus هرصاخل ,alé  نيتنث ةنس

ail,ناسملت 41 لفقو  çp 02 dll,شا ىلع ىوعلا ىجع  das asعبرا:  

Len eat ésمف اغلا ديس هنبأ هدعب نم  JLدوخأ هلتقو هكلم ةدم  

 ةراما ىف دمحم نب: ىس.م ,pl همبا كلهم دعب نم اهوحن وأ ةنسل ىوم

 ةكوش هنطو لها دشا نم تارم لفا lens نامماع نمو نمجوت ىب
 مترذاحم نم هسفن يريو RAS محا تسي نأ هسفن AA le ماوقأو

 As هباوراتو Lg اوتاقساف Ras هيارو. هناشب اورذنو Us كلذل عجاف

àمزهضأ  Liteابمم ىدرتف نصل .ئواهم ىلا هوو ةحاوجلاب . dis Eos 

 هب ردغ À ماوعأ ةعبرأ ةدم دمحم نب ليعامسا هيخأ نبأ رع axe :نم

Àمريبكاولوو هولققف دمحم نب ىايز هع  pol!نب  Gbنسح ىنآكو  

EN)ىلو ام لاقي ميلع  Raتايالولا هذبسف لالخ ىو هلثم دمحم دعب  

 دعب ٌميلع نسارمغي نب ناقع ةأطو ىدتشاو داولا دبع ونب مهلع ظلغتسا

 شيرشناو. Jus مرصاحو نينامتي تس dau RAT Gage دمحم Rat كلبم

 كرات à ةوارغم Lake بلغ an :ةنوزام ىلا ,Less لقنو ALI ىف تاعو

 علا جبس لوم ىصقل بلاغ اهب دياقلا date اكلمو تينكرفات نصح

 اوعنتمإو توزغوات ةعلتقب ةمالس دالوا ىلا ضين رف ناسملت. ىلا لفقو دمحم نب

 ئوقلا دبع :نب: دمحم ىيب ةقرافمو ةعاطلا ىلع دهلا هوطعأ رق ارارم هيلع

 نلح مراغملا عل Late اقع AU ىلا راسو ديعلا AJ اوذيمف
las (csنب ناقع كلسو  usىب ا ضقلا كلسم  gares 

fraن ىابز. نب مهاربأ ىلع  Palنادكز هيلع |دغف  tyىأب يش قمجعأ  esse 

 نب ىسوم هدعب نم ىلوو هكلم نمرسشا ةعيسل هتاوزغ ىدحا 3 ءامطبلاب هلعقو

 crées بالا AR" نيرغمتونب هل :as a دبع اوم نب ا



TI 

 ةرارز نب ىنوم ,dell ss هكلمف شيرشناو لجج ىلا Gags نأ ىلا ابعشف ابعمش
elles Lol} etes)ةيدملا ىلا نافع ضن رق كلذ هرفقم 3  dieننام: نامت  

 دونكمأو زيزع دالوإب اوردغ & sales Job us dal ةلجاددبم kon اهدعب

Lensلا اون و ويه أ هعيشبلا ةفالع او رهعسف |: رع  saltنف انفتساوط اضف ويوم  
 lès كلمف هينبو ىوقلا دبع نب دمحم عم اوناك ايكة عاطلاو ةواتألا de ىسوي

 se» ةبلاطم نم هفهد ام لغش م نيجوت ىنب دالب ةماع ىلع نسارمغي نب

cureبوقعي نب سوي  desوبأ يوقلا دمع نب دمحم ىنب نم نمجوت ىنب ىلع  

 كلف à ةريسلا ءاساو اعلا Las ىاخا ىيماع نمةدم دمحم نب مهاربأ نيركب

 عمو ربوع .دالرا pale bel نورعلا Lie هانخا هدعب نيزغهتونب بصف
 شيرشناو Jus ىلا اوفخزو" دمحم نب ىنايز ur قسومل bals نمجوت لئابق

 es Got LR ut pa dr a زال
ol ul Lab) audi 455 ceهزي  Jah Laويرسم  cs 

 Gad دبع نب ىفسوي ىلع مدقو نيرم us 5 GS عزن نيرم ىابو . بوقعي
 شومجل همعم ans شيرشناو لبج كلم ىن هبغرو ناسملت Las نم هناكمي
 ىدحأ ةنس ça ىبا ضوهن ناو cos يا همخا رف ناحرس gl هيفعا رظنلا

 مدهف شيرشنأو ليج ىلا دمه (ze الو قرشلا ةمضاق ىف لاغومف ةياحمسو

dirasذالب ىلأ ةيناث ضهنو لفقو  ceسمجوت  Las PSلها هعاطا أو  

àتيك  Àةيدملا ىلا ىهتنأ  LS Ledsطقحأ و  Lits4 عجزو  dal 

Edلها ضقتناف بوقعي نب  SAS ELديعونب عجار 3 منع هرودص دعب  

 متعاط لبقتتف بونقعي نب ىسوي ىلع اودفوو :ةعاطلاب élus ىف مرداصبب قوقلا

 هنترازو Jens ىوقلا مع نيرضانلا نب ىلع مملع Los معطقاو PSY ىلا مداعاوإب

ceماقتساو هتلود ىلع هبلغف ةيطع نب . KLفسوي دقعف كلذ لالخ كاهو  

 ,SEX 5 Lx, dxell de paxul مسصالا ةيطع نب ne de بوقعي نبدا
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 ريوس ع

 بوقعي نب ىسوي ,Elle ll القل ىلع هموق لهو تس Lau ge ىدي نيب
 Lake ىنلاراصمالا EF نمنع قسارمغي ىبل أهدعب us نيريمونب ىناتو

 ff قحلو ابيلع نيبلغتملا اوعفدو امم نيسارمغيونب Sal طسوالا برغملاب

 | واكو ةمركتلاو LA لحم متلود ob نيدحوملا دالبب ىوقلا دبع دالوأ نم
 ide قداح JU zac dattes نا نابع
 ' نلغت نيخرملا ءالوه نموا الخ املو ناطلسلا دنج .ىن هبقع ىقبو كلبه نأ ىلآ

 فسوي نب ةيطع نم ىيخكيوهو.نيرغمت ىبرمبك مدعب نم شيرسشنأو لبج ىلع

 نم دمحم نب A7 ls روصنملا نإو نيرغمت ىنب ىف ءالخد fil نوعزيو روصنملا نب
 متساير ىف اذه ةيطع نب ىبحي ماقاف نرفي ىنب نآطلس دهم نم de باقعا

llهوخا هدعتن مإوومأب ماقو كله  polieنم ىلوو كله 3 ةيطع  dans 

 ةيدملاب زيزع دالوا لقتساو شيرسشناو لبجب de عم لقةساو نامققع نيربع

 وج gl ةعاط ىن لكلاو بوقعي نب ناضخ. نب ىلعو ىسومل ,Raul اهمحاونو

 )1( ىوقلا دبع So us) ةسايرلا ES مربمأ ىلع ميلغ Le داولا دبع ىنب ناطلس

Roleناطلسلا ىلع سره نأ ىلإ  Giنسارهغي نب قسوي هع نبا محموم  

Gé,بحاصو نيرتغمت ىبرمبك نقع نيربع هناش ىن اولخادو هوعيابف زيزع  
 اوفحزو ىتانريوغيو ةسضوكنموراشغالا رباس معم قفتضاو مباجاف شيرشناو لبج

 ارك tiges Grill قايؤمرت نيون عم
 وج يبا ناطلسلا كله نأ ىلا داولا دمع ىنبرابخأ ىن هانركذ ام fine هقنتف ناش

 ad دق نانفع نب رع ناكو ركاسعلا ىف عيلا ضبغف نمفشات وبأ هنبأ ىلوو
 انآ ناطلسلا لاخادف هموق نود ؤيزع دالوأل سوي نب دمحم dalle (y ةرهغلا

 M gras Linge ني دمحم قحلو لبجلاب لزذ الف ae ىارختالا ف نيفسات
 ral نماكم de ds, said باب قحلو ec قيريع ts Ep هب عنتجل

)1( Les mss. F et G portent. داولا 
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Fo 

Le © يدي st su En “'e bi ا مسج نديقو هيلع LAS 

4x), 518 lo 2 Cal di 2 se 2: 9 0 هب 32 ١ 3 

ANنأ كلأ#نمفشات  Se elleعلزان ماوعا نيرم ىنب عسم ممايا ضعب  

 برغملا de نيرم ومب بلغت امل م راضتللزاراقإلا [ةاماكذ LS ul وبا ناظلسلا

Luiهعبأ ىشملوبا:ناطلسلا .لييعتسا  presقلع رع ني  Dites OS dl 

 ارهفوتو ةكللل اناسحاو شايحنالا ىف اقدصو ةيالولا ىف اضولخو ةعاطلا ةمذاب ءافو

 ةقانز نم نماهعألا لواطتو ناقرمقلاب نسل ىبا ناطلسلا LS تناكالو ةياببلل

 نؤسوي نب.ىدع ىوقلا دبع لا نم ةيدملا جاوضب ىزتتنا مكلم عاجرتسا 4

 زيزرعونب هيلع لقشأو متوعد ىف ,os Le ىوقلا دبع ل دمحم نب OÙ نب

 LS مهلا نم كانهل Jets Jus .ىلا حنو à 9 : يابت ءالوه

 She نيزسع ut as en مريبكو مرباد عطق [à + أدملاو مرسا
folie نم ىوقلا دبع نب دمحم نب le نب ديزرومب bal pres za 

 نم هيلأ صالخ  kgىدع ملتاقو هباكع| نم هسفن ىلع ارذجح ىسوي نب ىدع

 رادو مايلع اوغفتماف هموقو  féeروهظلاو ايف ةبقاعلا تناك بورح  railنب

 رع  3 desىلا سنوت نم صلخ امل نسف يا ناطلسلا ةلهج ىف ىدع لخد
  ns tdدوعسم  Raنب ديعسوبأ مر هكلمو  sg lateوه ناسملتب كلم امل

  taقراصف نانعوبا ناطلسلا هبلغ نا ىلا كلامه لوي لف  teنا دعب

uv رثأ عطقناو متلو دو fe ىذقناو ساف ىلا هلقشو Le هلزنتساو ةوأوز ىلأ رف 
 (d دقعو. سشيرنأو لبجح ,a فيينا دمج تندرج هع يلا

(1) Les mss. F et G portent ع alle, 
 د

(2) Les mêmes mss, nan هموقو ودي ave ls 



 موس

ollalalنامعوبا  taleاهنا كرمال هتقلودونانس  auنع يوم هن  sa 

 رصن ةاطقاف رمالا de قسوي نب ىنوم وهو رمال وجوبا oui مبلغ" ىأ ىلا

 ىنيمعبس.ماوعأ داولا ديع eo برعلا نيب ةنتفلاءزاتةنمرطضأ رث ةعاطلا

 رضن شاخحنافوج ىبأ مع ديعس gli اطلسلا نبا نايز ىأ ةوعدب اوماقو ةيايعبسو

 مرمإب رماق ةو [dax كلت مايا كله Se نايز ىاريمالا ةوعدب ذخاو Rs نب

 تالث ةنسوهو دبعلا gas البقتم رع نب بوي هوخا هدعب نم
 - ةنعاطلا ىف eee ىا عم هلاحو شيرسشناو Jus بحاص ىنيتامقو

ali,١ هرمغ بر الر ومالا كلام  

 ءاسورو توزغوات ةعلق ب bel ةمالس ىنب نعربشل

 tai ب ةنغم | هذه نم ces a نقف dos ىب

 ناكو اددع (pi ةكوش ,paul نمجوت ىب بوعش نم ءالوه نتلاديونب ناك

 نيجوت ب كولم ىوقلا دبعونب ناكو نوطبلا كلتر باس ىنمب نم روبل عل
 ىمولي ّىب ضارقفا دعب لولتلا ىلا اولخد الو هقح مل نوبجويو كلذ مل نوفرعي

 ونب ءاجو اهونطواف سادنم ضراب نودامونبو Rés ىضاقونب لزن اونامو ىو

xlsنب ناطلس نيرصنل ذمموي مقسايزو توزغراتو تابعجل اونطواف عرشأ ىلع  
 À هاحدعب نم رصن نب ىلع هوخأ مرصن نب دانم dut مرمإب ماقف كله م ىبيع

5eكله 3 هدعب نم ىلع ىب ميهاربأ  sal BL plنب ةمالس  deنيمح ىلع  

 توزغوأت ةعلقلا طقخحاو هموق 3 50 sal ل صفت ساف هينبو ىوقلا دبع كلم لعفتسا

 ديوس برع نم نمعطقنملا ضعبل اظانر Jai قم تناكو همنب ىلإو هيلا ةبوسنملا



ag" : 

Hp v 

  pe poةمالس  flحخلاه  نمجوت بسن  phنم ف برعلا م
 هباصا  Ruهطلخ  cb peىنب نم نتللدي  ansesنم هينب لفكو هسفنب

 ةمالس كله الو هدعب هينبو8نتللدي ىنب ىلع هقساير ىف اببس هل تناككف هدعب

 وغب ظلغتسا نيح ىلع ةمالس نب .نسأرمغي هنبأ ددعب ىم Bal ماق le» يوب

 ربحالا مناطلس ىوقلا دمع نب ديك كلهم دعي ىنمهيجوت ىب ىلع داولا تدمع :

 3 لزائو ثيعلا Las ليطيو وزغلاب ممدالب ىلا ددرتي نسارمغي ىب ناقع ناكف

 بوقعي نب سوي هغلاخو هيلع حنتماف نسارمغي Lens هذه متعلق هتاوزغ ضعب

 هكلم راد ىلا نيرم ىب قباسو ةعلقلا نع لفجاف ناسملت ىلا نيرم وغبو

 oil ىفورعملا ناكملاب هيلا ركف هباقعأ ىف base ةمالس نب نسارمغي هعبتاو

 هدعب rh ماقو ةمالس نب نسارمغي اهيف كله برح allie fs :ترادو

 نب دمحم ىنب قلاخو نسارمغي نب ناقع ةعاطل نعذاف Leu ني دمحم هوخأ

 يلع لزت مسف داولا دبع eos كولمل هفطوو هموق ىلع ةواتالا لعجو ىوقلا دبع

 بوقعي نب ىسوي ناطلسلا ةامج ىف ءاجو برغملاب دعس sl قحلو ناسملت كوملا
 ةمالس ىب دعسل| وعرف ليوطلا هراصح  ناسملت اهيفرتصاح ىتلا هتوزغ ىف

 لبجب قحأف ةمالس نب دمحم ,lé ةعلقلاو نتلادي ىب ىلع هالوو هملأ 458
il,ىنبل طسوالا برغم ارما عجرو بوقعي نب ىسوي كله نا ىلا كلامه ماقأو  

 ىلع دعس yet, LH موراصاو نمجوت ىنب ىلع تاواتالا اوعبضوف داولا دبع
 نم دمحم هيخأ نع ثعبو |دعس Las نيفشاتوبأ ىلوو وجوبا كله نأ AT هتميالو

 نسل يا ناطلسلا te ىن ءاجو برغملاب دعس قحلو هناكم هالوف ,nul لبج

sal Jessبأ عم دمحم  aitرصخفناف  des clubةمالس نب دعس  
 داولا دبع ىخب رمأ ضرقنأ اليو هبورحو راصملا مأيأ ضعب ىف دمحم كله رث هناكم

 4 نم هغجرم كلهو 4 هضرف ءاضقل هليبس ةيلخت ناطلسلا نم دعس بغر
60 



 مساس م

 هيلو ناسل ىلع ةينيب هاصوتساو نسل ىبا ناطلسلا ,d'age هقيرط ىت

 دعس نب ناهلس هبا نسل وبا ناطلسلا ىيوف ديوس ىبرمبك cars نب قيرع
 al ىلارمالا داعو نسل نأ ناطلسلارما ضرتقنأو ةعلقلاو ىتللدي ىنب ىلع

 منيبو de تناكف نسارمغي نب ىيحي نب ناهرلا دمع ىنبأ تباث ىبأو ديعس
cha 4نايكي  D LL Leurs nee donné 

 ( 1 A cils salt ىم مفطإوم
 وبا ناطلسلا كلم نأ ىلا هعافد à غلابو اذه ناهلس هنود هعنامو ىتللدي ىنب

ieرامزنول ىعرو طسوالا برغملا دالب  do,قح فيرع  Ras]هيلا  RSS, 

 Gb ze نقللدي ىنب ةيابجو Lai امو ةعلقلا ىيرع نيرامزنو عطقاف هموق ىلأ

 داعو ناطلسلا كله نأ ىل ةركسع هوجوو هدنج ىف ةمالس نب دعس نب ناميلس
 هموق des ةعلقلا ىلع ناميلس لوف رمخالا وه ىبأ دي ىلع داولا دبع ىنببل مالا

 فيرع دالوإب ES هنمرشلاب رذنو اذه ناهلس بارتساف هيلع برعلا ظاغتساو

àىلع برعلا هبلغ رث رده همد بهذو هلاةغاو هيلع ضمقتف ةعاطلا عجار  

 رث عل افالشسا فيرع AY نقللدي نيو ةعلقلا عطقاو طسوالا برغملا ةماع

 اديبعو ديوسل الوسخ ايدك ىنيجوت نوطب تجصاف plaie À) نودام ىئب معطقا

Rxsladىلإولاو نيرغمت ىنبل لزي م هناف شيرشناو لبجالا  paleرع نب ىسوي  

Résفاعلا ممعطقاو هناويد ىف متبثأو هدنج ىن ةمالس دالواو جوبا مظنو هانلق إي  . 

db SU pull al da pl sad ho 

 dll ةقبطلا هذه ىم ىنسميجوت ons ىدحأ ىقانرني ىب os ربقأ

 مربكأو ايتاح مزعأو < ,ىكب ARE رفوأ ىم ءالوه wi وخب ناك



 مس و

pue gland SNSكلا  La A al aus ts 

 del نم ,Je 45 ىبذاج cles ةلبقلا نم نو دوعي dus نونحام نمب

 ١ نب ىسوي نب مم نب ىلع نب رصن ىفب ىف ممتسايوت تذاكو فىلش ىدأو

 سابعلا نب ىوقلا دبع ناكو مم رصن نب بيهم pacs ناكو () لاونوب
 امو مموق نم مناكمل ,AU ةرثالاب منوضتخي نمجوت ىنب ءارمأ دمحم همبأو
 نم fake ىلوي هناطلس ىف يوقلا دبع نب دمحم ناكو fe es نم نوسنوي

edهدهعل ميلاو ناكو زيزع دالوأ  Lai pesدقو زيزع نب نسح ىنيوسع  
 رصن هل تدلوو اهايأ هحكتاف هقفبأ ىف ىوقلا دبع ىلا رصف نب cage pol نايك

 ىو م .هتراما ىت هبعك السعو :ىوقلا دبع نب دوحب هتلوخ تفرششف بيبم نب

dal axesدلولا نم هل نأكو رصن نب ىلع  presنوفرعي نورخأو رقخعو  fabاهمسأو  
 A فلتخاو هموق )3 هترامأ دمأ لاطف ىلع نين هنبأ هدحعب Les تنيغرسات

 ةيانعلا هجو ةتانز كولم تفرصف ميدياب ام .ىلع داولا ديعونب ميلغو ىوقلا دبع

 He هنا لاقمف ادولو ناكو هتربسشب هدعب نم هوغب ىرعو هتيص دعبف هيلا

 رع مرمفاشم نيو بنقموأ برح بحاسالا pas le نينبلا نمرشع ةسئالث
 رفف هلايقغا ف لخاد هنأ هب ىعس نيح تارج نسم وبا ناطلسلا هلتق ىذلا

 رصصانلا نب ىلع اولو مايا نيرغمتونب [ARS ce ليدنم fées تار لققف كردأو

bé,نب نسح نبوبع هعم  fasseراصح ىف الهتق تامو نانع  ous 
glدوعسم مسنمو نمفستأت ىبأ  agesسابعلاو بوقعيو ىبوسمو دوادو دعسو  

causesبيهم نيرصن ىنب ىلع نيرصن دالوأ ناش اذه مدنع نمفورعم نيرخأ  
Lil,رقنع دلو  dalىبا نب ىسمع هدلو نم رث رقنع نب حوتفلاوبا ممم ناكف  

 ناقع رادب تطقس ,file ىدحا تناكو هيبا cu ىلع ,lus ناكف حوتفلا
 (se couts خاب تءاجنو جوتفلا يأ اهدهس نم لمخل تعدو نسارمغي نب

 )1( Le ms. 8 porte لأوب وب
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 Rs ىن غلابملا غلبيو هدعب. نم هنباو وح وبا هرزوتسأو مرادب يرف افرعم
 use هوخا لوالاوج ىبا ةلود ىت همساير مايا هب قحلو ريبكلا ىفرعم ىعدي ناكو

 مناطوا ةيابجو دساو ىب ىلع ةيالولا ىف هل ىعسف هموقل اهضاغم حوقفلا ىبأ نب

 ACT AM QE TA A هل ناكر واما افردي )يد انكتف !اننمعس دللي هلام

 ىلع نسا وبا ناطلسلا مالو داولا دبع ىنب ىلع نيرموغب بلغ ام دنعو رامزذوو

 ss نب رصن نب ىلع ىسب نم تنيغرسات دلو امو نملوادقم ىتانري ىب
 al راد ىلا اضيا تطقس ,al ضعب oo ةساير فركذ مل نكي

 ىنب ىلا بسنف مراد ىف Las cause نب ةيطعب فرعي امالغ تدلوف ىنمفشات

 اذهل وهو ةبيبنلا لاعالا als متمدخ 3 ,LI xls هالوش تنيغرسات

 ىلع دبعلا اذهل برعلا بلغ دقو هيلا امو فلش ىلءريخالا وهج A لماع دبعلا

 ةنيرو لابجب متبابص تيقبو نونحامو )0 دوعي ميلع اوكلمو ىتانري est نطو

 A نب رصن نب ىلع نب ai دلو نب Lo نب نالف].دبعلا اذهل ميلعو

 رومالا ىيراصت All دمبو ةواتالاب برعلا نوعناصيو ناطلسلا مرغملا نوطعي

padممياسنإو نيرم ىنب نع  fut,ناطلسلا نم برغملاب اولئات امو  

 نمسأو بسن انرتكذو ىييسأو ىب بوعش نم ءالوه Lors ىنب نأ انركذ دق

 نب ىتاف نب ميدج نب خوخام نب نجاترو نب نيرمونب منا انركذو ةتانز ىف
 نمسأو نب كيحت نب golf نيزعملا نب ضمفترو نب هللا دبع نب تفخي نيردي

(1) Le ms. F porte دوغب . on lit dans le ms. C دوعل 
St) 4 



 معا

 AN لبق pale راوج كلذب دهشي ,Les ةنويدمو ىمولي ىنب ةوخا مثناو

 se ممناوخا عم رفقلاو ةمحاضلا اوهستقا فيك انركذو ةيولمو Le نمب ام
 يمل الرا بلغلا ,JUS .ممظوداس معم faut bel ua aus y نياذاب

 gen داولا ديعومب نوطب dans انركذ ايك مناف مددع ةرثكل دمحم نب نيداب

 طسوالا برغملا لولت لها اوناكو دمحم نب ad, se مناوخاو لادرز va باصمو

 Le ىلا كيكيف نم ,intel نيرم ىنب نم clio ىقسبو .ممنود

 ةساورلا نأ متباسن ركذيو بازلا دالب ىلا منعظ ى ىنوطخي Less ةيولم ىلا
 نيرم ىب طاموك نب سوكف نب 0 نيزرو نب دم :تيفانكووصعلا كلت لبق ميف
 نب نساكنو هعونب ناكو تفلانت dl نوفرعي نورخبا ةوخا دمحم ناك هناو

 تاما ele ءانياوركسعو ةماجامو ناقميقش ةعبس دلولا نم دمحم ناكو سوكف

Shiمناسل 3 ةسمخل هذه ىهستو عر تنوزقو غاروو مكسو ناممكسو نامكنس و  
 هموق ىن هرمإب ماق كله امل ادمحم نأ yes ةعامجلل مدنع هانعمو نمعيرمت

ele daةثالث دلولا نم هل ناكو ركسع هوخا هدعب نمت ربكالا ناكو  

 pas هتسايرب ماق كله الو ردعأل عليو des» بضخ ا ,al ىكيوبأو o موكن

dayدبع فحزو نيدحوملا رما ناك نأ ىلا عيلع اريما لاري كب ضخما  

dl wiحرسو ناسملقب هرصاخل يسوي نب ىلع ني نيمفشات  gaiصفح  
 ىمولي ونبو ملك نيدابونب هل حعسجو Lu الا برغملاب ةتانز برخل ركاسعلا ى

 eh à مرتكا bel, Ress نودحوملا ضفف ةوارغمو نيرم ونبو

 قحلو متجصنو frs ىن داولا دبع ونب صلخأو pu نيدابونبو ىمولي

 ةنوتمل Jia ىلع ىلوتساو نارشو dde نموملا دبع بلغ املف رفقلاب نيرم ومب
 تقيعم oiSabluses هزاد ترم نانا ميه لامع فلا كاع فاجن هه اوسع

(1) Les mse, Bet Gportent نيزرو _ (©) MS.F تننورف : 8.8 تنيوزف 

(3) Ms. C. موكت 



 نعول

 نب بضخملا ذمموي Ras بازلا نم مناكمب نيرم ىسب ىلا ربقل غلبو ةوعدلا
 نيدحوملا ىديا نم اهزاتحاف EX ىداوبرمعلا قحلو هتفوقب ابضارقعا عجاف ركسع

 كلذل نيدحوملا عم محرسو ةتانز نم هءايلوأ اهذانقتنتسال نموملا دبع رفغتساو

 ونب ,(HS نوسم صخل ىف ءاقللا ناكو امسح.ءالب Las داوتلا دمعومب ىلباف
 نيمعبرا ةنس كلذو مللح داولا دمعونب عتكاو ركسع نب بضخم ا ,JS نيرم

dons,مهدارصعب اهدعب نيرمونب قححلف  Le,دعب نم عرمإب ماقو مرفق  
 لزيي [وويحم هنبأ هرمإب ماقف كله وأ للا دم قب ةماه هع نباركبوبا بضخلا

 ىنسحل ءالبلا اولباو اهودنستف ASS ةازغل روصنملا مرفغتسا نأ ىلا Ras اعاطم

as eueةميازج د دموي  ouaiهيلع  ha ls Lang 
 ,done dub نم ناكو ةيامسهو نمعستو ىدحا ةنس

  Loisدركذن ام هبقع ىف | ١

valهنبأ ةراماو همغب ىف ةرقتسملا ومحم نب قحل دبع ةرامآ نع  

 تادحالا نم Less ناك امو اهدعب dl ديع نب دمحم هيخأ à هدعب نم ناقع

cle LLنييومع  do So Jiنم ةماج  D Slt 

 نيرم يبرماب plis مربكا A دبع ناكو " نتايحيو cols قفل دبع

 ىلع ممل اميوقتو ميديا ىف اع اففعتو محلاصممب امايق ميلع ريماريخ ىاكو

 نيدحوملا ءافلخ عبار رصانلا كله الو مهمايا نرقسأو بقاوعلا ىف ,Us ةداجل

callرشع ةنس  disنيدحوملا 4 ماقو باقعلا ةأرغ نم هعجرم  

 ١ RL د روس ىدارقاللا
(4) L’orthographe de ce nom est incertaine. 



 مب عرس

 عاضاف كلملا ريبدتو ةشائيسلاب مايقلا ge هنونجو ابضلا لاوحا هنتتلغشو

 سفنو ههلع ةلادلا ليط نم عل جرا Le نودحوملا لصتاوتو رومالا لفغأو مرح
 اونواهنو ةيماحل نفعبضو روتغملا نع اضفربقلاو دادبتسالا ةضبق نم fax ىع

Res dis, pdاذه ناكو  Aدبعلا كلذل  les,ىلا كيكيف نمرافقلا  

fase, Leقايرالاو لولتتلا ىلا مدوعمم ىن نوقرطي اوناكو مناش نم هاغمدق  Se 

 اياقب نم كلانه نم نوسنايو ,LIL ىلا نيسرك تاهج |<ملءبق امو.نيدحوملا ةلود كؤا

 روصق نينطوملا ةوازغم نم classe ىنبو ىزات لابجب ةسانكم لدم ىلوالا ةتتانز
 ىلا نور كيو قيصلملاو عتبرم ا ماع ,tal A ىنوبلقتيف ةيولم Abel نم طاطو

 اواو Le call دالتنب لالتخا :نم bl) Us مفارقال cal نم ةوراعضا:اههيفيقانسم

 اوفجراو 45e ىن اوقرفتو هايانث اولخ دوزنغقلا املا اوطختو ةصرفلا Las اوزهتنا
 تاو all, de ببنلاو ةراغلاب ارهتكاو هنكحاس ,die AS .عديخب

 ناطلسلا نمبو fast dl, pit رثكو ملقاعمو متامعتعم ىلأ اياعرلا

 ele رصنتسملا ةفيلخل ,bel مرباد عطقو pu اوعجاو برحلاب 8,556 ةلودلاو

 ىلا هحرسو شكارم ىنم ,dl ركاسعلا aus نيدوناو نب كءابا نيدحوملا
 ةراما نم LS نموملا دبع نب ىفسوي نيدحوملارممأ ىبأ عهاربأ نا ديسلا

 ,Jai قبتسي الو ننهي نأ هرماو نيرم ىبوزغل جرخي نأ هملا زعوأو ساف

ce dlملاقثا اوكرتف ةيوطب دالبو فيرلا تابج ىف مو نيرم  res 
 ةربدلاو نوم SA روهظلا ناكف روكذ ىداونب ناعمجلل ,El مهلأ أودمعو اطوزات

 ةأرسع سافو ىزات ىلا اوعجرو مدقعتماو مبالسا نم ىدبالا تالتمإو. نيدحوملا ىلع
piresتابنلا قرو نم مهلع  cielهب ىوراوي ةلغشملاب برغملا لهأ دنع  

ptsةزثكل  gel, Sade Quadديقل ىتح القابلا ىافصاو عرزلاب ندفلا  
 اهتيماح اولفف ىزات ىلا اهدعب نيرمونب دهمو ةلغمشملا ماعب ذمموي ةعقاولا تمهس

 ديد نبركسءونب 8 Luc نم منع ذيتتنأو مواسور دمحونب تفلتخا رث ىرخأ



 مع
duslalمنو د ةسايرلاب قي نب ةعاج مع ىنب كالقتسا نم مٌمسفنأ ىف أاهودجو  

 45, ىلخا ضاها بضهملا هنباو ركسع ىف اهغم paie ضموأ ناك نأ دعب

 برغملا ةيماحو نيدحوملا ءاملوا ةرهاظم ىلا هموقو مريما Gi دبع اوفلاخ
 Se زعلاو شحوتلاب page ed راغزاو طبهلاب نمنطؤملا حابر لبابق نم
 مفرغ de عرزتاكو عملا brad ةئيفيرفا .نموطعلا "كلذ ةاياروصتملا لازنا

bag DO)ىب ءاقلل  Lau Lureعبرأ  seتزأدو  freبرح  dsريصلا  

Leslieابيف كلهو  pradlدبع  Giاهكلبملرماذتو سيردأ هينب رمبكو  ge 

 نيارممالاو ركسع ىنب نم نتيلصي ىنب ele ةموحل كلت ىف لجو نيرم
 مميلع نيرم ونب dy JE fée لققو Dal حاير تفكناف ىبكسلا ويحم
 هانعمو لاغردا منيب هتربشو سيردا ولت és هنبأ قحل دبع كلبم دعب

ALL,ملطترو متخاو روكذ ةعست ةرشع دلولا نم قحلا دبعل ناكو روعالا  

 دمحمو ناققعو [Lu طوس اههسأ de ىنب نم ةرمال وحرو هللا دبعو سيرداف

 ىنب نم ةارمال ركب وبأو تيلاصت er ll Dal نساكنو ىنب we ةرمال

 ىنجاترو ىنب نم ةرمال نايزو صفح ىنب ركب ىبا تعب تنوزفات gs) تفلانت

sl,وللو ىنب نم ةريمال دامع  calبوقعيو جرفلا ما اهمساو داولا دمع نوظب  
 قمل دبع هيبأ عم كلابلا سيردأ مربكأ ىناكو ةيوطب نم de تنب ىنمهلا مال

pasقحا دبع دعب نم نيرم ىب رمإب  dotهعيإب ناقع  dis)ىب ةماج  rares 

fe bah pl dayge baudl, Less dia ge Laall on jet un ab 
 ةواتأ ىلع Allus مسلاب اوذالو ممم هسفن افش ىتح همخاو gl ناقع راثو

 نيرم ىغب هاد كلذ دعب y) ىرشتسأ مم ةنس لك des ىلآو هملأ أهنودوي

pe delبرغل راوهلارعكو  nt) pall ge Uri ul pau 
 اوبلغو ندملاو راصمالاب هنود. نمف ناطملسلا نم لاهلاو ءارمالا مصقعأو ةلتباسشلا

 Os ge دقتقفاو de ودبلا نع AS لظ صلقتو ةيحاضلا Le كملوا



 معد

 ديعسو سبأ مرممأ مب راسو ادي دالبلا ىلا اودمف عافدلاو نطولا نود ةيمادل

 الغ pla عضو هايوعشو Ans ىرقتي برغملا جاوذ ىف قمل .دبع ىب ناممع

 ةاهالا لدابقلاو ةيواشلا نعاوظلا نم هوعيابف هرمأ ىن عرتكا لخد ىتح هلما

 ةلولببو ةتاردس رق ةلاتشفو ةيوطب رث ةسانكمو لوست 5 () ةراكزو ةراوه

 راصمأ ىلع ضرف 4 Ja Ras قرقو مراغملا ,all حارق ميلع ضرفف ةنويدمو
callلسقم  cplةماتكرصقو ةسانكم ىزاتو  dasهيلا ابنودوي ةمولعم  

 ةتانز نعاوط bé رف متلباس de مانع ةرابغلا CS ol de dre S'ils لع

“erنيرشع  Ras lsميديأ ضمقو اونعذأ ىتح  Leكتدنعما  sealداتسفلا  

 م دابأو Fès? EE ههبأب هب راتأو ,Lai راغزأ لهأ cb ىلع اهدعب قطعو بهنلاو

 so pal» ماقو نيئالثو عبس Liu ةجلع لايتغإب كله نأ A كلذ هباد لزي مو

 برغملا دالب 2005 ىف هيخأ نفس لبقتف قلل دبع نب دمحم هوخأ هدعب نم نيرم
sal,نم ةبيرضلا  salمراغملا ةيابجو  (se ae,هودبو هفعأوط  mr 

 اهلخدف ةسانكم ىلع هل دقعو مير نيدونأو نب دمحم ابا ديشرلا تعبو هاياعر

Elمراغملا ىف ابلهإب  Àنيرموخب لون  NEا ريغو  ess Last (seىف  

 all نم قلخ Las كله ةديدش برح منيب ترأدف ميلا جرخو هركاسع

 (As كله ae افلتخاو مورلا نم bob قمل دبع نب سيردأ نب دمحم رزابو

 نه بقل هبجو ىنرشأراصف هحرج لمدنأو ىرخالاب هبجو ىف دمحم حرجنأو اههيدحاب
 ةسانكم ىلا نيدونأو نبأ عجرو اوفشكناف نيدحوملا ىلع نيرموتب دش رق ةبرضإ | هلجأ

 رث dl نع لقاقتو مايالا نم ىنرم ىت كلذ ءامثأ ضموملا دمعومب ىقبو الولغم
 ةنس ىوماملا نب ديشرلا كله امل هنأ كلذو دومكل el at) متلود تضموا

 تفرصنأ برتغملا لها dass ديعسلاب بقلتو ىلع sal ىلوو ةياقسو نيمعبرا

(2) La ponctuation des premières lettres de ce nom varie dans les mss. 



 معد

dueىلأ  (su réنطولا كاسه نم هيلا تم اع معامطأ عطقو نيرم  bel 

 bai رمورلا ES ةدماصملاو برعلا ل (Rae ملاتقل نيدحوملا ركسع

Liuىف نمعبرأو نمتنث  CAS Jeمهاني  Les Li crisميلا ىحزو وعز  

Leشاباي ىداوب  lle, ot) peةلوبلل ىف قل دبع نب دمحم رممالا  

 ليللا تحت yes نودحوملا موعبتاو نيرمونب تفيتكناو مورلا اعز نم يعز دهب
alsكابس  ot déروس در ارب تانج  À UNيرتب  Aya ae 

 هركذن ام ىلع مرمإب ماقف قفل دبع نب ىبحي M pale اولوو

JAنع  sil dsدبع نب ىبخي تا  Gdليدم  doi) ilىنيرم ىب  

 هددعب ىل ES AN نم ةيكولملا موسرلا pis راصمالا مئافو

 مدارمأ نم

 ناك war gars ةنس نيرم ىب رمأ قمح دمع نب cs وبإ ىلو ا
 aile لئابقو برغملا دالب pus نأ هموقل رظنلا نم ,all هملأ بهذ ام لوأ نم

 ab مايالا رئاس ابغوست ةيحان ىن fre الك لزناو نيرم ىنب رداشع نيب

pal Ja Sulنع ار كيلر  oi peséعياد  nes 
 نيدحوملا ىلا اوراصو متعاج ركسعوغب ىفلاخو ميايحأ ىمب ةسفانملا ران

rssأ ىلع  cesدمع نب  Gilمورغاو ةماهح ىنبو  bras Roديرصلا  A 

 نيدحوملا هساق ىلإ اعيمج اوعقجاو ساف ىلا هموق ىف Jess ىايز نب نسأرمغي

 ىتح هيلا اودهصو هعابتاو cas ىاريمالا ىف ءالبلا قدص ىلع (oo اوطعأو

de, dixردغب نسارمغير ذنو ساف ىلا نمعجار اوفكناف عزبعاو ترك ىلا 5  

)1( Les mss. 8 et C portent ةتايع 



 م عاب

 ىداوب ىيحي وباريمألا مضراعو ,js égal عم هموق ىف حرخل نيدحوملا

friteمنع عجرو ميرح قطي  Sunsىف خرص اب نيدحوم ا  Pureنوم نم  
 ةمدقل بهاذمو ةعاطلا ىلا ةمفلا ىف متفطالمل مهلا اوقعب رم ديعسلا ةفيلغأ
 pale ضبقتف ةبشانلاو مورلا نم ةصح ىف ةفيلخل ىلوم csedl ربنع دداقلا

Sue skىراصنلا ةفاكأولتقو منهر 3 مباوكسمتو  PGIىنسارمغي قحلو  

 نيرمونب عقجأو ىيحي ىبأ عرممأ ةيالو ىلا رحسعونب عجر À ناسملعب هموقو

 tie ىيديوبأا لزغف راصماألا كلمت ىلا nue اودم 3 لاعالا اوكلمو مناهل

Jeنوهرز  Les,ىاريمالا ةعيب ىلا ةسانكم لها  beصفح ىبأ ىب  

 Lake قيضو ,Lors Au ىفو هتوعد ىلع در ناك امل ةيقيرفا بحاص

 اههتفاف (dell اونعذا نأ ىلا برخل ةدواعمو تاراغلا ديدرتو قفارملا عطقب

 ةيفاعلا اء PR PR ورع ياورد همس سس
 38 لل فرطملا نا bal“ بوم باكي كاركز«باووسملا كا ميم

 سحا مث اهتيابج ets بوقعيل ناطلسلا عطقاف ذمموي fa ايضاق ناك

 ذختاف ءالهتسالا هايبق نمو دادبتسالا هسفن نم GA دبع نب ىبحي وبا ريمالا

AMنبأ ةوعد ىلا اهفرصو ةسانكم ىلع هبلغتب ديعسلا ىلاربخأ لبو  al 

pass visهتلر لإ وم مالم واف ابل  àغار درا  Deمالا عطغقا  
 ديعونيو نأيز نب نسارمغي 3 ةيقيرفا عطتقأ صفح ىبا نياف Lens ايش منع
 ىف هوعمطإو صفح ىبأ نبا ةوعد Las اوماقأو طسوالا برغملاو ناسملت اوعطتقا داولا

 ةوعد ابهف ماقأو سلدنالا ةودع عطققا دوه نبإو مترهاظم شكارم ىلا ةكردل
 ومي ءاليصو ص.فح al نبا ةرعدل مقم رخآلا بناهلل ىنرمالا نيإو سابعلا ىنب
 spl مرمما خقفا ةراصمالا كلمت ىلا ومس رق برغملا els ىلع وبلغت نيرم

201110111000000 
 ةوعدلا ضرقنتوارمالا Ja نا تاعقاولا هذه نع انيضغاإو ةيندلا هذه



HEA 

 دوهصلل اوعدتو اوضعتمأو اورمأدتف ( Raبرع دشتحاو هركاسع ديعسلا زب

 برغم , paul lsةدماصملاو نيدحوملا  versسه ةنس شكارم نم
 نسارمغيو ناسملت رث الوأ نيرم ىنبو ةسانكم ديري نمعبرأو  3 lbةيقيرفأ

  sal, Valais al usbركاسعلا , sadوبا رممالا لصوو تبب ىداوب

Mel معو ربل هنك مقدص ىتح هموقل less fac ايراوتم هركسعم LT cas 

 نع حرفاف عب هل ةقاط  DUارقحالتف عنكام| نم كلذب نيرمونب رذاغتو

 دالب نم اليوزاتب هيلا اوعقجأو هب  Costاهلها ذالو ةسانكم ديعس لزنو

de هالوالا اهبزرب قستحاصلملاب اوعفشتساو ةريرجل نع وفعلا اولاسو ةعاطلاب 

gril نم ىرطلا تايثكتم تارساح دمعص قءاسنلا عم اومظتنأو pause, 
 لسوتلاو بنذلا موجوو  Liesىنب عامتا ىف ىزات ىلا لحتراو متيف لبقتو منع

 ساطوا ونب عمجاو نيرم  bellسدو ةفسانمو 546 قل دبع نب ىبحي
 نم [ضايب] نب بيهم كلذب هيلا  faseىنسانزي ىنب دالب ىلإ منع لحرتف

 نيدحوملا ةملاسم ىن هرظن عجار رث افصلا نمعب لزنو , dalمترهاظمو مرما ىلا

 نوكيل داولا دبع ىنب نم هموقو ىسأ هغي مودع ىلع  Lis Lasمنم هسفن

 |وداف ىزاعب هيلع هموق ةهشم دفوأف  diellهتيمقو  Lasيع مل صو

de نسارمغيو ناسملترما ىف ىبحي ىارممالاب ىفنكتسي ol هولاسو اهوتأ ىتلارمازهلل 
 ةبشانو ةحمار ركاسعلاب هده نأ  ARةيبصعلا ةاداغ نم اورذحو نودحوملا

Lys ىتب لدابق نم ةيامسمخب ئيكيوبارممألا هدماف هعم ةركسعلاب ديعسلا 82 

basés ةماج ىنب ركب al نب ىبحي ىنب دايع gl هع نبال ميلع دقعو 

 ربخ نم ناكو اهءارو امو ناسملق ديري ىزات نم ضبنو ناطلسلا تايار تحي
  lesديب تكدززمات لبج ىلع  «sbىن هاركذ ام داولا دبع  Palكله امو

ur هللا دمع ىلا نوعقجم مروجو شكا ىلا نمقباستم هركاسع تضفناو 

 هدبع .ىلو ديعسلا ةفيلعل  eusتايأر ( A LL, dasرممالا ىلا كلذب



 مع

Giقل دبع نب ىبحي  cest sosهيلا صلخ دقو نسانزي  allieهع نبأ  
 ركسعل دصرأو ةيضرفلازمتناف ةمدصلا كلترايت نم Le «Se تعبو دايعوبأ

 اوعزمناو مبالسا نم نيرم ىنب ىديأ تالمعمأو مب عقواف ىنمسركب ,AB نيدحوملا
ANبكوملا دختاو زغلا نم ةبشانلاو رورلا ةبيقك هملا راصاو ميديا نم  EAU 

 اهدعب نيدحولل اوسميو ةمحلملا كلت بناوج ىن ديعسلا ىب هللا دبع رممالا كلو

 ىسارمغي هملا ننيقيباسم برغم ا دالب ىلا هموقو a sol) ريمالا ضبنو ةركلا ىنم

 se» ىلع هشابخساإب كلاذ ىلا ليبسلا عودجوا نيدحوملا كولم Se ىنايز نب

 هموق ركاسع هنوطويو برغملا مرح هنوجبي اوناكف Res pas ماي نيرم

 هموقو نسارمغمل ناكف نيدحوماركاسع حمر صتقلا ىلا ساف ىلا ىزات نمب ام

 أدم Le كوا اكو مفونا نم عذجو نيرم ىنب ساف محك ام الول Les عمط كلذب

 À ملبج خودو Lake مدوصح ,ss LE لاعا GG دبع نب css el هب

 ةماقأو نموملا دبع ىنب ةكلم ىم ابعازتنا ىلع هرمأ عمجأ دقو ساف ىلا لحر

 sea lle Le ا سس
 رظملا ليج مل نمفو اهلها ةاخادم 4 ىطلتو هباكرب Yale خاناف [ضامب] نب

MTSىكو 2  LL, pie il544 حلاو ةبغملا نسحب مل  

 ةوعدلا ,JL at هقعاط ىلا اونكرو هلظ ىلا اووإو هثانعو anges اوقشوو هوباجاف

 وبأ رضحو PAS Rire نم Lul نموملا دبع ىنب ةعاطو ذبنوأ هرمإب ةيصفخل

 بذلاو ملل رظنلا نم هسفن ىلع طرتشا Le ءافولا ىلع هللا هدرسأو ىلاةشفلا دمحم

 كالم هروضح JS Ra لدعلا بهاذم لبقتو ةلافكلاو ةكلملا ىنسحو منع

 ةعيبلا ,HS ةعيبلا كلت ىف مفلح اهرشأ فرعي ىتلا ةكربلاو ةدقعلا كلت

 كابم نم SA نيرهبشل ساف ةبصق ىلا لخدو حوتفلا بإب حراخ ةطبارلاب

 ىيسجج هعم تعبو ةبصقلا نم سابعلا ابا دهسلا ,mal نمعبرأو تس ّتاف ديعسلا

 en ىلع وبا ديسلا اهبو ىزات ةلزاغم ىلا ضهت ,Slam عمبر ما هوزاجأ اسراف
6 



po. 

  1همكح ىلءاولزن مربشا ةعبرا اهلزانف  FRSنيرخأ ىلع نمو  féeدسو
 قه دبع نب بوقعي همخال ةيولم نوصحو ىزات طابر عطقاو اهفارطأ ىقثو أهرغت

 عجرو  dlاهب هيلع دفوف ساف  dpiاوددجو ةسانكم لها  fesاودواعو
  Raellىلع عب قحلو  8,5lدالبلا هذه ىيكيوباريمالا كلقف علا طابرو الس لهأ

Las ماقاف عمبر plessh ىلا اهيحاون ىلع ىلوتساو برغملا راصما تاما ةعبرالا 

ge sal برغملا كله نيرمونب دبتساو هملا اهب تعبو صفح يأ نبأ ses 
 ةيقيرفإب صفح ىاونبو طسوالا برغملا كلمي داولا دبع  gsنموملا دبع لآ لابذ

 متلو د ضارقشالاب تنذأو مكر تاذكوو , salرومالا ةبقاع هللا ىلإو مرمأ ءانفلا ىلع

 مب هرفظو gd دبع نب ىبكي ىبأ ىلع ساف لها ضاقتنا نع ربه

 ىلسيأب هموقو ىنسأرمغمب هعاقيأ دعب

 ىلع ىلوقساو نمعبرو تس ةنس ساف Lee قحل دبع نب cg sel رمالا كلم ام

 ربع صفح وبا شكارم نيدحوملا el ماقو ديعسلا كلهم دعب برغملا دالب

 ميرح ىن نيدحوملا ركسع ob ناك ىذلا قاما pal با ديسلا نب ىفترملا
 نموملا دبع نب قسوي بوقعي يأ نينموملا val نبأ ةلغشملا ماع نيرم ىب عم

 نودحوملا هايغدتساف الكنب نم علا ,LL ةبصضقب ايلاو هكرت ديعشلا ناح

 كلمو برغملا دالب ىلع ىبحيوبارممالا بلغت اف مرمإب ماقو ةفالخل ةعيب هوعيابو

 اههيحاون 205 ob دالب حفل ىدعملاو زازاف دالب ىلا جرخ هانركذ EE ةنيدم

 نيرم ىنب ىالحا مشل ةعاهج نم شابرخ نب دوعسلا هالوم ساف ىلع ليعتساو

plie,نأكو  sel dlناك نم اهب ىقبتسا  Lasنم  Feمغ نم نيدحوملا  

faseليبسلا ىف  Utناكو ةمدقل نم ابيلع اوناك  geمورلا نم ةفداط  



 : موو

 تعقوو كلانه دوعسلا ةصح نم اوناكو de مدناق رظن ىلا عمدقسا

 pale دوعسلاب اوكتفو ةاخادم ALT لهأ نم نيدحوملا عمش نمبو منيب
soil bals,دكر ذل  Leنخله  LU feار اصقملا قلو  HS 

allةروغلا كلت ربكل  Loفرسملاراشح  satىبأ نبأو  (LLاوعقجأ هنباو  
 اورصاوتو Ste منيب ىروشلا ةّمف يعز ىليغملا نهرلا دبع gi ىضاقلا ىلا
 ةبصقلا نم هيكح دعقم هيلع اودعو دوعسلا لمقب مورلا ددأق اورغاو اههف

 هسارب cb, das ىورلا هملع بثوو بضغف تارواحلا ضعبب هوجاسو
 تدبتساو als تببتناو نمعبراو عمس dau لاوش ىن ةنيدملا ككسب ىتابلا

 لصتاو ىضقرملا ىلا Ares اوقعبو دلبلا طبضل مورلا داق ,les همرح

 EU ساق ىلارمسلا Sal, Lie pri زازاف دلب lie وهو ces ىبا رممالاب <
 ملف era ىغترملا ىلا اوشعبو Las lil عطقو اهراصحل pois اهيلع هركاسعب

 شايقسأ هنا اشاح Yes مب لزذامل هجوالو اعفنالو ارض مل كلمالو الوق ميلا عجرم
 ةلزانلا هذه ىقكل هلماو.هودعب هارغأو هرما ىلع نايز نب نسارمغي ىيكي يارممالاب

 دشتحاف برغم ا دالب قورطب نسارمغي عامطا تقلعتو هقعاط ىلا شاخنأ نم
 يرسم ةباجاو ساف نع ces ياريمالا 5 ذخالا ناسمللت نم ضبيضو هتكرحل

 هتلزانم نم 74 ةعستل dal هضوبنربخ SE LI ad) خلبو كلذل ةفيلخأ

 red Ah هدالب موخت نم هلوصوو لبق هيلا دمع اهيلع بداتكلا رمج دلبلا

 Less كله ةهظع ةمحأم تناكو اولباو موقلا ىحارتف ةدجو طئاسب نم ىلسيإب

 LAS رق داولا دبع ىب نم ماشه نب عهاربأ دهب Gil دبع ىب دمحم قه دبع

 نسارمغياجنو Rage رباكا نم نمفشات ىب ىنسارمغي كلهو داولا دبع ونب

 bus ساف قنغهب ذخالل هركسعم ىلا ىحوباريمالا افكنأو ناسملت ىلآ نآيز نب

 ىلع مل dis Si اولاسف همعاط نود نم da bag مو اهلها ىديأ ىف

)1( 101 165 mss. portent رهاط 
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34 Sal, اهولم كفر انيد ىلا ةيام هردقو 3,4( موي هرادب JU used, 515 L pré 

JU معيلالو .نيعيراو نامت deu نم ىداج ىف اهلخدف دلبلا دايق نم 

  Gé tbe less, Liesنهرلا دبع ىبا ىضاقلا ىلع ضمقتو لوقلا ميلع
 عفرو ملعقف ةلعفلا ربك نملوتملا همخاو راشح ىباو هغباو وطاط ىبأ نبأو

 مسوعر تافرشلا ىلع , salنمقابلا  paاهم كلذ ناكف اهركوا اعوط لاملا

 ةيعر دبع  pol, LEبهرلا برضو نيرم ىنب .ماكحال  pans deاذهل
 تعش دهعلا  Rioسمغب مسفنا اهدعب اوثدحي مو مهلا تداقناو تاوصالا

 اهيلع نمو ضرالا كلام all, dax ىف دي

adىبا رهمالا بلغت نع  (gsالس ةنيدم ىلع  

 أهدعب ىغترملا Leds هدي نم اهعاجترأو

 عجر اهب نيرم ce pol قسوتساو ساف ةنيدم ف ىبحي نا رممالل- ليك امل

 ىضتقاو ةستانز ناطوا ss اهحتفاف زازاف دالب ةلزانم نم هيف SL ىلا

 ةنس قفلا طابرو الس ةنيدم ىلا اطخت 3 Less wi للع مسحو مممراغم

Feاهرغعب نيدحوملا ماتو اهكلمف نمعبرأو  Jeبوقعي همخا نبأ اهيلع  

 خلبو لاعالا همهلا مضو رغتلا كلذ ىلع هل دقعو Gdl دبع نب هللا دمع ىب

adىلا كلذب  coastمزمعأو مضوافو نيدحوملا نم ءالملارضحاو ناشلا هضاف  

 اهوكتفاف السب تطاحاف peut deu ركاسعلا حرسو Wir Ce برح ىلع

 ةهشم نمولعي ىبا نب هللا دبع LM اهيلع دقعو ىضفترملا dell ىلا تداعو

 se de ىلا نيعبراو عست ةنس هسفنب دمع دق ىضترملا ,GES نيدحوملا

 ,AA هباقلا نيرم وضب دمعو ةلودلا ركاسعو نيدحوملا عوج ىف نيرم



Hop 

SA مل روهظلاو هيلع ةربدلا تسناكو هصومجج اوضفف نيلولعإب led 

 أهدعب  ëاهذعب ىغترم أ عصجأو اهيلع ىنيدحوملا بلغو الس  deلهأ دامشتتحا

 ةدواعمو هناطلس  coأمل موزغ ىلإ هسفنب  cataصلقتو ممرمأ دأدتمأ نم

 ةنس دع جراح ركسعف نيدحوملا كلم  NSنيرسشاهلل كثعبو :نيسو

 هيلا عقجاف تاهل ىف  plةدماصملاو برعلاو نيدحوملا , selىتح مءاقلتريسلا

hf Lara hs تاني جاره 1H oi دهرراد 
 رحاسع  Le utعقجأ نمو  fallنم  Rssىقتلاو  steelمقدصو كلانه

 هركاسع تمزبناو ناطلسلا ىفاصم لتخاف لاتقلا نيرم ومب , Auهموق

 شكارم ىلا عجرو  Dieىلوتساو  palهقدارس اوحابتساو هركسعم ىلع
 ام + اوبهتنأو هطيطاسفو  JE we L bossرئاس اوقاتساو ةريخذلاو

 اكو مداطلس طسينإو مرمازتعاو متانغلا نم ميديا تالتماو رهظلاو عاركلا
 Se حايتسإو الدات نيرم ىنب ركاسع AS هذه Pl ازغاو هدعب ام هل اموي

 مدخ نم sl ملاطبا ,pal سيفن ىأ دلبب rés نم امتيماح رباج

 دبع نب ناقع نب de لققم ناك بوردل هذه ءانثأ ىنو متكوش“ نم دضخو

 بذكوتلل عامجالاو ةلخدلا داسفب هنم رعش as all) ىحا نباوهو 4

 ا ل Léo ديدح Qi هنبال سدف هب

 نيس ىدحأ ةنس
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 shall نم كلذ à ناك امو ةلابقلا دالبو ةسالج يف نع ربشل

LLدالب نم ميديا فراص ام ىلع نيربم ىنب ميلغ نم نموملا دمع ونب سني  
 مل La mule qi Doi Lles نع مععنا دف : ىلإ bles برغل
 وباريمالا مزتعا لولتلا دالب ةماع نيرم ونب كلمو Lis ةعفادملا اوقاطاول

 ةنس ابملا امو ةعردو ةساملج 5( ةلبقلا دالب ىلا AS ىلع اهدعب ىيحي

 نيدحوملا لماعب ردغ ىنارطقلا نبأ نم ةاخادمم Last نيسهو ثالث

 رداسو ةعرد ىم اهملا امو اهكلمف ىيحي ابا ريمالا اهنم نكمأو هملع ضبقتف

 رخاسعلا حرسف ىغتزرملا ىلار بخل غلبو ديدح ىبا هنبال اهيلع دقعو ةابقلا دالب

deuنم شوطع نبال ميلع دقعو اهذاقنتسال نيسجو عبرأ  datéeنيدجوملا  

 نبأ هب mel حاتغم ديدح وبأ هنبأو اهيلا ريسلا os) وبا ريمالا ذغاف

 ةيراحم ىلا نيسجي سج ةنس ضهن À شكارم ىلا اعجار رفف شوطع
 3 هيأر نع هانثف هعابتأ ىلع pe هب عقواف طيلس 4 ,(da ىسأرمغي

 عجرف نسارمغي نيبو هنيب .دكات دهعل GA دبع نب بوقعي sal كلذ
 ضعب نم ةلخادمل Like ىصق ىنسارمغي نأ هغلب هذه ةدمرقملا ىلا ىذتنا الو

Qu... le ait sat letل 1  
 نم ii هيدي à طقس دلبلا نم ىبحي بأ نأكمب ge Us هناشل نسارمغي

 نبا قمل دبع pois نب ناهلس ,dla اهيفايفاكت برح fus ترادو هبالغ
 Lake ىلع ىب<وباريمالا دقعو هدلب ىلا نسارمغب بلقتو ىبحي Qi all خا

Lu, des,ىلع لهتساو )0 نساكزي نب ىسويل ةابقلا دالب  LLدبع  

 ساف ىلا اعجار ,US فسوي نب دووأدو (©) ىروالا مالسلا

 (() هانا ىساكري dans les mss. Bel C. … (2) Le ms, 8 porte يروألا ٠



 بوقعي هيخا دادبتسا نع تضكت ىلا تادحالا نم

 رمالاب قمل دبع نب

 ضهن À ىاغب ll ماقأ ةساملهنب نسارمغي برح نم ىيكوبا رهمالا عجر امل
 ريرس ىلع هفنأ ىته كلهو اليلع اهنم بلقناف اهروغتل ادقفتم Ltée ىلآ

 AU لوانت ىلا لوطاو امزع ناك ام ىغمأ نيسجو تس ةنس بجر ىف هكلم

 lus ساف نم حوتفلا بإب aie نفدو هناش نع ىنونملا هقفطتخا ادي

delدبع اك ىلاتشفلا دمحم ىبأ  sb pla cs Mass Lis Je)رع هنبأ  

 بوقعي هع ىلأ دقعلاو JA لهاو ةهشملا ,ele هموق ةماع هيلع لقشاو

 SU عرسار بخل هغلب الف ىزاتتب هيخا كلهم ىع اهناغ LS قمل دبع نب .
Clésهوجو هيلا تهجوتو  ENهضرخو هملا سانلا ةيغاصبرع سحاو  

 ىدافتف اهنيب حالصالا ف سانلا ىسو ةبصقلاب مدقعاف هب كتفلا ىلع هعابتا

 ةيولمو ةيوطبو ىزات دالب هل ىنوكي نأ ىلع هيخأ نبأ ىلأ ةعفدو AI ىنم بوقعي

LLقحل  cleىنب ةفاك هيلا عقجاو  geهولذع  lesمالتساف هنم ناك  
 هوعيابو باجاق ةرزاوملاو ةرهاظملا مسفنا نم هودعوو رمالا ىت ةدوعلا ىلع هولجو

dl basesنيدحملا ىلا ىقتناف هناقلل مع زرسبو ساف  LLهلذخ ىناعمجلل ىءارت  

 ةسانكم هعطقي نأ هع ىلآ ةبغرلا هجو الولغم ساف ىلا عجرف sul هدوغج

 بوقعي فسويوبأ ناطلسلا لخدو كلذ ىلا هباجاف رمالا نع هل لوف

 ف هيما ايما a ة اع اكتص وولف هنطسم علل دمع 0
 ىلع مع مصققاو ,LAS Lai, Lake عمبر ماو ةيولم نيب ام برغملا دالب



boy 

 ةسانكم ةراما  LL Lisمع هريشع نم هلامغا رث  El collناقع هع

 نب  tel, GA RASتو دولققف قمل دبع نب دمحم هع ىبأ , tie Libمدب

 ماع ضعبو ماعل كلهو هيلع هنودتعي اوناك  GE osهنا بوقعي قكف هتر

 , paruهرمأ ىع قاشملاو عزامملا بهذو هناظلس  ol Hsكليم دعب

  aنبا ريمالا  Lu «LSهموق كلذل حم برغم ا ىلع بالجألا ع لمالا هل

 برغملا ىلا اوضهنو دوسالا ليغ ىف معمطاو 8120 نمجوت ىب شابخسإو
Ro ىلا قل دبع نب opte ناطلسلا دهعو ىنامادلك ىلإ beat ىتح 

FF) das به ذم لبقتو واق 4 ىناطلسلا عجرو ةياكنلا La مظعأو 

 قف نا هب هللا همركأ امم ناكو هراطقا يودتو برغملا راصما قف ىف ىبحي ىبا
 | هل ناكف ىراصنلا ىديأ م الس ةنيدم افكت ك  > Lasليج

 هركذن م de» لاك 5%

sels os Alمميديأ نم اهذاقنساو الس ةنيدمودعلا  

 ةنيدم ىلع CEE il مهمالا هلعغتسا دق مر هللا دبع نب بوقعي ناك

 ىف بلقتي phil هدي نم يودحرلا اهعجرتسا الف هانكذ LS URL امل الس

 هعفسأ GA دبع نب بوقعي هع عيوب الو اهتيماحو (Le ادصرم اهتابج
 طاير كلمت ىت ,ddl ll ةلوبغ لزن ىتح ايضاغم بهذف لاوحالا ضعب

naitاورو دايو  LS dd aa lité 
 دبع نب بوقعي كاقف همرحو dll ىلخو رومزا ىلإ | م ىبأ

 )4( Loi les mss, portent 3 دبع
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 رهاجو دلبلا هللا  tellناطلسلا هع ةعزانم ىلا فرصو  olهوجو فسوي

 حالسلاب دادمالا ىف برها راجت لخادو مرعلا  Lesيبغس تركو كلذ

 نيددرمملا  Reىتح  LASموي ةرغ اوليتهاو ايلهأ ( piنم  Liuىنميسجو نأمت

 لغش دنع  biالسب أو رات مديعب  lasدليلا اوطيضو لاومالا اوجهتنأو ميدل

 هللا دمع نب بوقعي عنتمأو  ga LLفسوي ىبا ناطلسلا 4 يرصلا راط

Jai ةخذجاب او ss هموق )3 ىدأنف ىنسأرمغي لاوحال Gare ىزاعب ناكر 

 ةعوطملاو ناويدلا لسا نم نماؤسلل دادما هب تقحالتو ةلملو ممل اهلصوو
 , anisابمكقا 3 ةليل ةرشع  À Ja pas él ie fakeءانبلإب مر

Jbss AU ىف ةصرفلا diet io ue ىرغلا Lo sg ue Lire es 6 

 ىناطلسلا ةردإب هللا دبع نب بوقعي ىقخو لماع لع عمضيال هللاو هديب هيف ءانبلا

 نم حرخ , ILLتغب , abs dutهفقثو ىناطلسلا  àانسمأت دالب ىلأ ضهن

sé لابج نم نادولع نصب هللا دمع نب بوقعي قحلو اهطبضو اهكلمف is 
 راسو .هتلزانمل نايز نب ىلعو حاولا دبع كلام ابأ همبأ ناطلسلا حرسو هب حفتماف

  4نامرحماوب هيقلف.ةندابملا ةءاقل نسارمغي ءاقل , ml de Balرازوأ عضوو

bid, سيردا sf dual sé هيلع gré il ىلا ناطلسلا عجرو برع 

 نبأ بوقعي اوعياشو ةماقك رصقب  Reمرمبك ىلا اوعمجاو هيأر ىلع هللا دبع

Jus اومعتمعأو Fall ضيفف عئانصلاو ريشعلا نم ميلا نهف سيردأ نب دمحم 

  3 séركسع ىلع نيتس ةنس سيردأ نبرماعل دقعو ماضرتساو ملرنتسأ
 نيرم ىنب نم ةعوطملا نم نوديزيوأ سراف فالا ةثالث ىم  8Lélةودعلا ىلآ

 شيج لواوهو الس ةعقاو ىن هلع اهب عفشو مل ضرفو ملهو ودعلا داب
Ne ركذو ةدومحم تاماقم ةطبارملاو LE ىف مل ناكف نيرم ىنب نم زاجأ 

 ممليبس لبقت  Lasمدعب نم مفلخ  Lansهللا دبع نب بوقعي ماقأو هركذش

 ىجاونلاب اجراخ  Hireنب ةحلط هلق نأ ىلأ تابهل ىف  deةلوبغ ةيقاسب
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 راوسالاب ىراوتو هناردج GE نيزنم ىنبل روهظلارقساو عماقرلا le تلاؤت
 sable برح Sepi هسفن تدحالو نحزذ ءاقل ىأ مسي مذ دودع نع

 راد شكارم ةلزانم ىلا اوفساو ةمقبلا ماهتلا bass ةلودلا de نيرم ونب
LAامح  ÈS 

 ةفالهل راد شكارم ةرسفغصح ىقفسوي | ىناطلسلا ةلزانم نع ربشأ

 هيلع ضقتنأ مث هدي ىلع ىغترملا كلبم ناكورمالل

 ىغترملا ةلزانمل med هريشع نم هيلع جراوخل ناش نم ناطلسلا غرف ال

 هموق تعبو pale هرمال ,cel ٌمتلودل نهوأ هنأ ,ces مراد ىف نيدحوملاو
 مرتعاف «هزيلكيا ىلا prit ىتح راسو هتيبعت ,Jul هكلامم لها دشتحإو

deةنس كلذ  gaiراد هفراشو  à dlاهرقعب لزذ  alدقعو اهقنخب  

 al ديسلا نبأ سوبد ab ىنكملا سيردا ءالعلا بأ ديسلل Ross ىلع ىضترملا
dll teمفاد ز ربو هفاصم بترو هبداتك ابعف نموملا دمع نب صفح ىبأ نبأ  

 دبعريمألا Less دبشتسا Lire دهعلا دعب بورح مانيب نناكف ةرضعل رهاظ

 هكلبم تفف 6 بوجيأ متناطرب dijon اوناكو قحل دبع نب بوقعي نب هللا
 عمبر مأ ىداوب نيدحوملاركاسع متضرتعاو ملع ىلإ اهنع ,[LS مدضع ىف
 تمزهنأو ىداولا نلطب ىن Lib نيدوناو نب هللا دبع نب ىيحي ٌميلعو

Les mss. 8. et 0. portent al |1( ( 

(2) Le ms. F. porte بوم أ 

 تأ



 م

 ودبتو ءاملارغ اهنع pus ىدك ىداولا ليسم ىف ناكو نيدخوملا ركاسع
 نتفلا ةرسامس ضعب ىس À نيلجرلا pl اهب ةعقاولا تيمسف لجرا ابناك

 ومالا هبلطب سوبد Qt ديسلا هبرح. ,ol هع نبأ ىف ىفترملا ةفيلخل دنع

An)ىشخحخ ةياعسلاب رعشو  sbىسوي ىبأ ناطلسلاب قحلو ىغترملا  dass 

dlماقاف هيلا عزان ىمهتسو ىدحأ ةنس رخأ هتلزانم نم ناق  Es axe 

 3 هفرصي لامو هكلمل اهذهي ةلو هده ركسعب هرمأ ىلع ةناعالا هنم لاس

 نم'ىالا ةسمخب هدماف ناطلسلاو ,ut ةهنغلا 3 ةيقاشي نأ de هتارورض

bail d'A ST Rs 
 فراش ىتح بئاثكلا قراسو هعم ادياونوكي نأ ماوس نمو Le لهأ .نم

 ىغترم اب bol هرمأ ىف نيدحوملا نم dates نمو هعايشأ ىلا سدو 5

 سوبدوبأ Jess شوطع ىبا هرهصب اشيبكسم رومزإب Gb اهنع هوضهجأو

 ىلع رومزا لماع شوطع نبأ ضمقتو نمتسو er متاف مرحملا ىف ةرضعأل
 هقيرط ىف هسار زتجا اهازم de تعبف سوبد ىبأ ىلإ اريسا ,asbl ىضترملا

 ءافولا ف ناطلسلا هيلا تعب رث نموملا دبع لآ ةبابصو ةفالخ لاب لقتساو

 ىنب عومج ىف هملأ ضبنف باطقل ءاسأو دبعلا ضقنو قكنتساو Las ةطراشملاب
 اعابت امايأ ناطلسلا هلزانو شكارج رهو ءاقللا نع ماخ برغملا ركاسعو نيرم

àتاههل ىن راس  etوبأ زمعو تاوقالا فسنيو عرزلا مطحي  onsنسع  
 نم هإغشيو هدضع ىن تفمل ىنايز ني نسارغيب هيلع شاكساف هعافد
 لمالا هل (pis مايالا هتلبماول ركذن ام ىلع هماهتلا نع 45 ذخايو. هثأرو



 م

Ga دبع LR بوقعي قاطلسلا ىميب الت ةعيقو ىع pe 

 ءارغإب نايز نب نسأممغيو  alهبيرضتو سوبد

 هيلع بثوتلل هنئارب ىلع دعقو شكارم ةرضح ىسوي وبا [blu لزان ا

SE |سوبد وبأ  Lessهموقو نسأرخيب هةيماخيا لإ هديصق نود نم  

Léa 4 le1 يرصلا هيلإ ىعبف «بارو.ىم هولغميو. هسنع 45,  

 statut نسارجيرم#و ةيجبلا ىنساو دّيعلا,يكأو مودع ailes هولي ىيقك

 هيللع جاهاف اران اهمرضاو برغلاروغت ىلع تاراغلا ès همارو نم هودع بذجلو
 er ايضاع امزع die ىفسهرأو ايداع اميل بوقعي ناطلسلا نم هموق ىلعو

 امايأ اهب مولتو ob لزنو ناسملت ىلا HA] PRE شكارم ge بوقعي

 كلسو نمتسو تس ةفس 36 لحرو اهدادعتسا ,JS برد ةبها sat ىتح

 ali غنم لكابعو غالت ىداوب ناقيرفلا ىحاؤتو اطارفات ىلع à ىمسرك ىلع

 نيدعيو GE ضيرخلا ليبس ىن هوجولا تارفاس ءاسنلا زريو هفاصم بترو

 نيو داولا دمع ىنب عوج برغملا دوشح رقكو راهنلا لامو seal ءاف.الو مغربي
 one دلو ريبك رع صفح با كلهو مفاتكاودعلا اوخمو اوفشكنا ميلا

 هموق باقعإب ul. al هرابخأ ىف مانركذ هريشع نم ةعاجج ىف هدبع ىلوو

 داعو متنس نم ىداهج ىف مثدالب ىلأ اولصوو كرعملا نم اوصلخ ىلا اءدر مل ناكف

 شخكارم راصح ىم هناكم ىلا mes sol ناطلسلا

ere 7تعقو ىلا ةادابملاو ةرافسلا  DLبوقعي ىاطلسلا  

 صفح ىبأ لا نم سنوتب ةفيلقل رصنتسملا نمبو Gad دبع نب

 din) Les AS Lai al نب دحاولا دبع نب ىك ءايبكز وبارهمالا ناك



CT 

cases ةوعدلا رقم شكارم كلم ىلا احومط نيرشعو سه ةنس سنوتب 
 لصاو ةلودلا  Jess ls, PO'Elاملفالاو ةتانز كلذل  disةكوش دضخ ىم

 سوملا دمع لا  aisمساب رافظا , Qi feel de psبلغتو هملا اوصلخي

 نب نساربغي لخدو نيعبرأ ةنس ناسملت ىلع  oùراصو هتوعد ىف 46

 نيرصمونب داغانو ةعفادلل هحانج هب لصوف هانركذ اك دودع ىلع هتقعيشو هل

 هيلع ناشلا ضيفختو هتيظاخمو صفح. ىبا نبا ةاسارم ىف  Lasنم همي
 برغملا دالب نم نوكفي ام لهو هودع ناش  deلغم ةعاطلاو هل ةعيبلا

Gp ميريو ol, Gal مفطالي وه ناكو رصقلاو ةسامكمو ساف 

  45, all, SL, LSىفوللا  paëنوف ازماكف: نفوملا بع للا للبس

 دافيأو هتلسارم ديدجت ىلإ كلذب  Los tale RSهنبأ [ realىنم

 هدعب  Lauبهاذم لبقتف نمعبرأو عبس  db datميلا زاعيالاب اهيلع

  dieقافنالا نامضو شكأرم  paleنم الاجا كلذل تعبي ناكف ابيف

 نم 54 دادعأو حالسلاو لاملا  Jaiكلذ هباد لوسي و نالمحلا اهبكارم

 معم  Je LLئناطلسلا عمجسأو درعلا ضقنف ىف هتلعف سوبد ىبا نبأ

 ىطلتيو ربقل هربخيرصنتسملا ةفيلخل ةلسارم هلع ىدي نمب مدق هتلزانمل

GA دبع نب سيردأ نب رسماع هيخأ نبأ هيلع دقواق ددملا لاؤنتسا ىف هل 

ge ىنب عيرقو ىبكى ب رمبك ىداولا دبعلا زودنك ىب هللا دمع هبحتأو 
 زودنك هيبا نم نسارغي راث ىذلا  dalناكو مرابخا ىن هاتركذ ايك نايز

 بتاكلا اهعم دفوأو اهركتو ةربم هاقلف رصغتسملا ةرضح نم هيلا صلخ

 دمحم نب دمحم هللا دبع بأ  SUنم  alsلآ ةلود  elleعون ناك
 [ a) as dat 4نم ىأر ا ىحي  Jrهلوخأو ةلودلا  LSةبححلاب هرشأو

dub I نسحي نم M نم دقولا اذه ىف قلل دبع نب بوقعي هل عمجل al, 

dès رصنتسملا ىلع أودفوف due فرش ىلع لديو bal 3 Les برعيو 
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  ouéنيتس  alu, Lolةرهاظملاراوج هلاوكرخو  deكو شكارم بحاص
 هداوعأ نم ارورس زمهاو نحل هنانع ,( elدرو لزغلا ىنسحأو ريركتلا ةربم

 ريمالا  paleاهتمقول زودنك ىب هللا دبعو سيردا نم , we SNL dusمنيب

 ةدنع هماقم لاطف هدفو ةبحاصمل  dlنم ناك نأ  ëهركذن ام سكارم

  àدبع نب بوقعي ناطلسلا ىلءعرصختسملا دفوأ  (dlرخآ  Low[ىنمتسو عست]

 هدهعل نيدحوملا نم ةعامجل ريم أهدعب  LTءايركو  ile LE CSSعم ىقتاتنهلا

 دمحم ةقفارص ىف نيدحوملا ةديشم نم ةعاج  JUNتعبو  Raeناطلسلا ىلإ

sel, حالسلاو. sd نم اهيف بكنا هفحاتيو ابب هفطالي ةينس ةيده 

  llفقوو هأقتنا ام لمعلا ةبيرغلا , seراتكتسالا ىلع هقتههو  dieنسحل

 ىنانكلا دمحم ىطلت نأ دعب بلقنم ىسحأ هدفو بلدقناو اهب ثتدحتو ابعقوم

 نيدحوملا دفو هدهشو هل مف شكارم ربغم ىلء رصنتسلا ةفيلفل ركذ ىف

 رصنتسلل ةاداهبم كلذ دعب تلضتاو نيرورسم نيرومحم اوبلقناو مرورس مظعف
 كعبف هننس ىلع هدعب نم قئاولا هنبأ ىرجو كله ىأ ىلا قمل دبع نب بوقعيل

Raiىراغغلا ىابعلا ابا ىضاقلا أبب تعب ةلفاح ةيده نيعبسو عبس ةنس  

 ىانلا هب ندحتركذ برغملاب ىراخلا سابعلا AN ناكو ابعقوم مظعف ةياجب ىضاق

 هبرغ نم ىكدق نأ ىارو oué برح نم ىسوي وبا ناطلسلا عجر ال

 ةلزاغم di le Kia قفرسم ةكيرص سوبد a ديكو هديك ىم درو



 مساس

Alنم اومطخ بهنلل ةنعالاو  Lessاهيحاون ىرقتو اهراثا اوفستناو  

 ممحابتساو Rs نختأف الداب مشج نم طلق برع ازغ 3 هماع ةيقب كلذح

Àديبعلا ىدأو لوذ  fé àدالبلا ءاحنإب هباكر لقتني لزي و ةجاهنص دالب  

iiءاملوأ مارغأو هموقو نسوملا دبع ىنب رودص ترصح ىنح اهزاوحاو  
 ىزربو AN عمجل هودع ةعفادمل dis ضوهنب pis برع ىنم ةلودلا

ES LS (jeددم ىع دعبيل همامأ رارفلاب قفسوي وبأ هرهكسأو ةرضأو  

 هفاصم لتخاف لأتقلا مكلاو هملا رك 3 sie لزن ىتح هنم نكقسيف يرصلا

 ىف نعطف هلجا هقاقعأو هلمأ نوذ هوكر داف نسكارم ديري pt هركاسع رفو

 هبتاكو ,OÙ 87259 AS كلهو هسأار els مغلاو نيديلل اعيرص رخو هرفم

 ناك نمرفو شكارم ىلا ىفسويوبأ ناطلسلا لسصتراو ىلمغملا هللا دمع نب ىلع
 هلاذ ىقيف ىفترملا ىحا قتال bals لفيت لبج bad نيدحوملا نم ابب

alloنمنس  Àوباو وه ناطلسلا ىلا قمسو نمعبسو عبرا ةنس هيلع ضبقت  

 ضرقنأو Lesg هولققف هدالوأو كتايسلاو عمبرلا ىبا دمسلا هع نبأ ديعس

ca veنم ىروشلا لسماو الملا جرخو اهيلع نمو ضرالا ثراو هلو نيوملا دبع  
adمغماف ناطلسلا ىلا 5  Alesنامت ةنس 76 مخل زورب ىف شكأرم لخدو  

 سانلا نماطتو برغم اب هرمأ قسوتسأو .هالوتو نموملا دمع لأ كلم ثروو نمقسو

 bel, Liu نم ناضمر ىلا شكارم ماقو هناطلس لفل ,Lu هسابل

 اهراطقأ خودو اهرايد ىف ssl, legal سوسلا دالب A كلام L مالا هنبأ

 ىلا ةروهشملا ةعقاولا مب عقواف ةعرد دالبل برغملا ىلا هسفغب ح مخ رق

 سافب هراد ىلا ةحرلا عجا رث هتارغ نم نيرهشل عجرو ماتكوش نم نىدضخ

 هتلوخ لسا نمو RU رابك نم ىلع ىب دمحم ,let شكارم ىلع دقعف

 ةبصقب هلزناو ses هب فيرعتلا A اهسح ءارزولا ةقبط نم ناكو

 وحيو JUN gars هيلا دهعو هرظن ىلا اهلاعا ىف حلاصملا لعجو شكارم



 مال

jiنوملا دبع ىنب  hasهذبع ربخ نم ناتكف السب حاراو هسترضح ىلا  
disهركذن م  

 سلدنالا 2 855, سيردأ هيحأ دالو| هيلع ةبارقلا 1e ىم

 ed ضرع هباكر اهب حادأو فلا طابر نم هفرصنم السب ناطلسلا مولت الل

 هنبال fs درمأب نهعو هموق a لبا املف |اديدش Les des ضرما نم

 | ةعيبلا ,d al كلذل هتيلها نم مع ,(Le sx ريبك دحاولا دبع كلام يأ

fakeاههمال سيرداو هللا دبع هيوخأ دلو نم ةبارقلا ىساو ةيعاوط اهوطعأو  

 قحلا دبع دلو let سيردأو هللا دبع نأ نوري امل مسفنأ ىف اودجوو ءاسنلا طوس

Las,اهناو هدلو نم اههدعب نم ىلع مدقتلا  SL Galاهنايدا ىلإ قيه تداعف  

buis,لبج ىلإ هنع اوعزنو دهعلاو ةعيبلا نم هل ذخأ ام ناطلسلا“ نبأ ىلع  

 ىنيتسو عست Liu كلذو RAS جردمو ممفالخ شع ةراسغ Jus y ىنادولع

Raul,يادلو معم جرخو هللا دمع نيوحر نب ىنومو سيردا نب دمحم ذمموي  
 نم ىنالا ةسمح ىف ىقسوي بوقعي ابا هدلو قناطلملا مازغأو قفا دبع ىب دايع

 دوعسم هعمو هركسع ىف كلاموبأ هوخأ هب قحلو مقنخب al مب طاحاف هركسع

 مركسعم عهجاو قسويوبا ناطلسلا غرشأ ىف جرخ 3 نايفس يت نوماك نو

 مب طيحا دق نا اوأر ,dis نب ليدغم fa ىف كلهو LS عولزانو اكرفاعب

 ىلا مب لصوو موودص ىف ام ا fol لقسأو ملزنأو هلذبف lei اولاس

 ممل ىنذاف اوثكترا ام ربك نم ءايح ناسملقب GA ىن نذالا هنم ,LL هترضح

 ناطلسلا ةمءاص نم سنا امل سيردا نب pole مفلاخو سلدنالا ىلارجلا اوزاجأو



 ظء مالو

 ةلزاغم دعب هموق ىلا داعو دبعلاب هسفن] قثوت ىتح ناسملتب منع Lilas هيلا

LS ELAلكم  EMEAكلل هن ني[ هللا هضعز ىسردا وقم  
 تبلحتو اهرغث ىكءودعلا دساتساو loss ةيماحل نم رقفا نيح ىلع سلذنالاب

Roliاهماهتلال  libءاعل نيدوعم ةيضام افوهسو ةيراض أدوسأ . JUAN 

 sal ةلاسبووزغلا ةمارسصو ةوادبلا ةنوشخب نيظلغتسم لازنلاو فتح عارقو

 ةعط ناك ىذلا ىطولا نود هردص ىن اجت اوضرتعاو ودعلا ىف متياكن تمظعف

 رجلا ءارو نيفعضتسملا نيدسملا مه نم ,lis هبقع ىلع هودقرإو همظ ىن هل
 بكنم اهتساير ىف سلدنالا رممأ اوجازو ممتيغاط ةعفادمل ملامأ نم اوطسبو

ilsمصايعا نم ةودعلا لدهأ ىنم ةازغلا ةسايرو برحل ةطخ ىع مل  

fs,ىن هوضاسو اهولقانتو ةربارملا مأ نم ماوس نمو  Adiءاطعلا ضرفب  

 هركذنس less مرثأ نسحو دهعلا اذهل كلذ ىلع اورقسأو مل هلذبف ناويدلاو
 هركّذن ام ىلع ناسملت وزغ Gas ناطلسلا Let à ةبارقلا رابخا ىب دعب

se ailهتعقاوو ناسملت ىلا فسوي ىبا ناطلسلا ةكرح  
oué deىلسيإب هموقو  

 de ىلوتساو شكأرم فو نموملا ديع ىنب ىلع come وبا ناطلسلا بلغ امل
feنمتسو نامت ةنس  se,ىف ناك ام كرهت هانركذ اكساف ىلا  disنم  

 هتيذاجيو همئازع ليذخت نم هب اوفسا امو داولا دبع ىنيو ىسارغي نياغض
 عجاف هتدجوم ران تافطأ الو هردص ىنشت م غالت ةعقاو نا cho هدصق ىع

 برغملا لهارشح ىلع ناطلسلاو كلملا نم هيلا راص Le ردققأو posé ىلع هريمأ

 كلام ابأ ange ds هدلو حرسسو ساف رهاظب ركسعف مربأد Es ميرحل
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 برعلا لدابقو اههحاوضو اهنئادم ىف نيرساح هتارزوو els ىف شكارم ىلا

 ةيماحو ةرضحلاب نيدحوملا ركاسع اياقبو ةجاهنصو ةرغو ارو ىنبو ةدماصملاو
 لفتقحاو مدشح ,sul مدادعأ نمرقحتساف زغلا dé, pr دنج نمراصمالا

 نأ ىل ةيولمم مولقو ةياقسو anse ةنس ساف نم JS AS > ناطلسلا

sad ddنم برعلا دادما هملا تفاوتو  JUSم نيذلا امسمات لها مشج  

 ناسح ,cs JUS جينالا نم fire نو pale و نيو مصاعلاو طلقلو نايفس

 ,Cet ball راغزا لهأ حاير ,Jobs ىعقالا سوسلا لها لقعملا نم تانابشلاو
 ناسملت ديري لحترإو افلا نيثالث تغلب لاقيف هبكأوم ابعو هركاسع كلانه

 اكرام شلدنالاب نيش دفوو كلامهرجالا نبا لسر هلو داكنا ىلا كتنا الو
 هتف ,em ةناعالا هنيلثسيو نيلسملا هناوحإاب نيشيكسيو ودعلا ىلع

 ىلا ge كلذ نع لفاوشلا رص ىنرظنو مودع نم نممسملا ess داب
 داب راقيا نم هيلع وذاك ال هيار كلذ ىت ءالملا بوصو نساربغي عم مسلا

colsىف ىسلا ىلا ةخيشملا نم ةعاجج  peاهنيب  LSاهتوادع برغ نع  

 ءاقلل دعتسأو A ةبهأ al دق ناسملت رهاب هوفاوف ىساريغي ىلأ اوراسو

 ةوارغمو دشأر ىبو داولا دبع ىنب نم قرشلاب هكلاه لها ,Gb دشتحاو

 ىف فحزو مفاعسأ نع pres ربكتساو كلذ ىف لف ةبغز برعلا نم مفالحاو
 دق فسويوبا ناطلسلاو ةدجو طئاسب نم ىلسيا ىداوب ناعمجلا ىقتلاو هعوجج

 ىف بوقعي LL كلام ىبأ نيريمالا هيدلو لعجو هفاصم بترو PAU بع

 سراف كلبم نع تلجأ ةديدش برح منيب ترادف بلقلا قراسو نيحانبل

 هلدابقو ىمقالا برغملا دوشح ,ASS داولا دبع ىنب نم ةعاهجو نساربخي نب
 هولا ركع à Ale تالامو Jp الرف, ةنممحارلاا هالتبلاوأ نيدحولا ركسعو

Ritaناطلسلا تابعب  Raidsضبقتو بره ىر  EC deاجنو سينرمب  

vhsاهموضاف هطيطاسفبرمو ناسملت ىلا هلها نود اعفادم هلف ىف نايز نب  



 ماو

 ةدجو ىلع فسويوبأ ناطلسلا ماقاو همرح تهبتساو هركسعم ببتنأو اران
 os ىلا ضيف هَ ابناردج ماغرلاب قصلاو Loue, ul Eh اهبرخ ىتح

 de تاراغلا نشو ثيهعلاو gl اهتاحاس ىف ىديالا GALL LT اهرصاخ

Liuايي اهعيعحاف  til 3 clos Lis Liu,ىلا  ss ouh 

causeنم ناكو ىاسام نب  Laleةئاروور  ilesهفادقم  dlكلذ  aatةروكدم  

 دبع نب دمحم اهراصخ 5e) هاوثم هاضوو ةنسلا هذه نم لاوش ىف هكلبم ىناكو

 clés هنم لان امل داولا دبع ىب ىلع هخرصتسمو نمجوت ىب ريما ىوقلا

 مكاف هتلإب ايهابم هليبق GLS 3 des ىيخلاو بلغلا لذو رهقلا pe نم

 ةديز اوذختاو همدقم رورسو هناقلل سانلا بكرتسأو هتدافو فسويوبأ ناطلسلا

 دلبلا عنتماو ساملا عقو ىتح امايأ هعم ol ele ماقإو هتاهابمل حالسلا

 jh Lie Eh ىلع قشوي وبا ناطلسلا عما à هقيماح ةكوش تدتشاو

 ىلا رهسلا اوذغي ناو هلوفق لبق لوصفلاب هموقو ىوقلا دبع نب دمحم ريمألا ىلع

 pale حاراو اهبكارم ball نم ةيام مل بنجو let مبداقح المو مدالب

 حالسلا ملرقكتساو ةرخافلا ءاسكلاو علف نم تالصلاب معو بولح ةقان ىلا

 متاجخمل LU ناطلسلا مولتو اولحتراو ربظلا ىلع Ales طيطاسفلاو تازافلاو
dlشيرشنأو لبج ىنم مرقم  Lisةصرف زاهتنا ىف نسارغي ةراشاع و  

Reساف ىلا لفق ث  esكلاموبارممالا هدلو كلهو نيعبسو ىدحا 2  

dsهكلهملل نساف همدقم نم مايال هدبع  Àهدقف نع ليمهل ربصلاب ىرعق  

 ىصح كلم هذه هتوزغ ىف ناكو برغم دالب حاقتفأ ىةةلاح 4| عجرو

 رظنل هملساو هودعل ارواجم ارغث ,ol امل تاوقالاب هنحتو ةرغطم لقعم وهو تنوات
 نم هعجرم فيرلا لحاسب ةايلم نصح كلم à ةرغطم ويست [اذك] نب نوراش

théنوراه ماقأو هذه  esتوات  Les,نسأرخي لري مو هسفنل  Sy 

 ناطلسلاب قحلو نمعبسو سمح ةنس Al rad نم رف ىتح هيلاوزغلا
Ce] 



 مد

 اش ىنم ناكو ةرغطم das يبق ركذ دنع sal ue هانركذ اكفسوي نبا

 Se هانركذ ام

fade a, ضرفو Lieu لهأ ةعاطو dal ةنيدم حاتقفا ىنع y 

ele] نم كلذ ىراق امو 

Rae let نم نيدحولا ةلرد لوا ذم él, due ىاميدملا ile ete 
 ةيرجلا ةلالا ةءاشنا رادو ليطاسالا ىقرمو ةودعلا رغث تناك اه مكلامم ربكأو

 تناكف داب ىلا زاوهلل ةضرفو , Laiةداسلا نم ةبارقلاب ةصقخم  (geدبع

 اهلاعا ىلع دقع ناك ديشرلا ىأ انركذ دقو نموملا  Aلها نم صالخ نب ىلع

cie ديشرلا كلهمو ةيقيرفإب ءايركز ىبا sil لاعتتسا دعب 45h ةيسنلب 

mal 41 4 ze dual لالاو هيلا تعي قيعبر ا Lie Aall en 
  LL de desهللا دبع نب دمحم نب قسوي  Al à gt Leفورعملا

 وبا ريمالا دقعو ةبصقلل اطباضو نييسلدنالا لجرلا ىلع !دئاق نممالا نباب

al نبا ديهشلا ىبحي هع ul ءايركز أ نبا ىبحي ىبال ةتبس ىلع ءارركز 
 بارتساو اهب لزنف صفح يا  de ntكلهم دنع بقاوعلا نم صالخ ىنب

  dasىنفسلا ىف سنوت ىلا هتلمجب لحرف رجلا ين اقيرق ناطلسلا ىلع دفاولا

  LLةياجب  JSىف كله لب لاقيو نيعبراو تس ةنس هكاله ابيف
 ضقتنا اهدعب عبس ةنس 3 ءاركروبا رممالا كل هالو ةياجب نفدو هتنيغس

 ىلع ةقبس لها  difديبشلا نبأ اودرطو رصنتسملا , xsاوناك نيذلا لاجهلا

 كلذ ربك ىلوتو ىغترملا ىلا ةوعدلا اوفرصو هعم  esةلخادهم « جادنزلا

)1( Les 2255. 8 et C portent gts) | . Plus loin, dans le ms. B, ce mot est écrit glow أ 
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al35 مساقلا % digues dat ASةلدت مممظعأو , Lis,هيقفلا هيبأ ربح ىف  

 اغيف هل ناكام نيدلاو معلإب ارذغم ةلالجلاب نرتكم net ىابعلا ىبا لاصلا
 هلبق نم هيبأ قحو هقحل هوفرع ام هنبال Alf لها بجواف كله ىأ dl مدق

 هذبب gli ارغاف ىروشلا ىف هل نوكسيو تاهملا ىف هيلا نوعزفي اوناكف

 رهغ نم القتسم ةتبس ىلع Goal lil ىال ىغترملا دقعف ابلعفف ةلعفلا

 دقعو رغثلا كلذ ىف همانغب ىنتكاو نيدحوملا نمالو ةداسلا نم sal فارسأ

adليطاسالا ةدايق ىلع جادنزلا  agi die Lys ds àقارا  

 de ةقلامم لزن نم Res ةتبس نع أوضوقف هتساير بكانم ىزعلا مجاز

 رانا ةويسلالدلا sf vue add دج حا
 هيغب اثروأو ةقبس ةسايرب ىنزعلا مساقلاوبا هيقفلا لقتساو Raul دبشت

 لاوحالا رداس ىف ةقبس ةيلات al تناكو دعب هركذن ام ىلع هدعب ىم

 هيلع ضقتنا رث مساقلا ىبأ هيقفلا ةرامأ اهببحأاص ىيهمالا نبأ عمتاف ابل اعبتو

 ,Las Elu هسفنل رث ىنابعلل رم صفح 1 نبال بطخو دبتساو هتنسل

 برغم ا نيمو غب كلم اذا ىتح هللا ءاش ام كلذك اوتبلو ةقبس ىف ىنزعلا كلسم

 هنوصحو ailes اولزانو اهولوانتف هكلاه ىلا ديلا اودمو هباعش ىف |وقمنأو

 دوغب JA هدعب نم رع هنبأو GA دبع نب as pl» ريمالا كلهو اهومكقاف

 ,boul ابتيحاض اونطواف اليصاو ةبخط ةيحان ىلا ممتحو معابتأو Ans ىف

bises, Halleاهنكاس ىلع  bailنبأ مطراشو اهملاوحام  gaىلع  

 هدي exil ةلباسلا ارهاصيو ,dl ةنيذالا اوفحي : نأ ىلع مولعم جارخ

 ىفاولخ دو ردغلا ,bol اوركم رف متاجاح ءاضتفال دلبلا ىلا اوددرتو ميديأب

 ةماعلا مب تراتف dus SAM نيب Su حالسلا نيطباقم fall ضعب

 تيقبو هدلو ىلا اوعقجاو نمتسو سمح ةنس دحاو عرصمل اومحأتساو منيح

 ن٠: هركاسعب all ضبنف ينزعلا ابيلع ىلوتسا مرهشأ du متكلم يف
1 | 68 
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 de لؤنو out قحلو نيمالا نبأ رسفو اهيلع dub ارحبو اربأ لجرلا

 اهيلع ىلوو Level ماقو اهطبضف sil AU ىف ةبخط ترقتساو رصنتسملا
 كس ةنس كلاموبا رممالا اهلزانو ىروشلا ىف هفارشأ نم ءالملا ,dal هلبق نم

 وبا ناطلسلا مظتنا اذا ىتح اتس كلذ ىلع تماقأو هيلع تعفتماف نمتسو

 ىنب ,ds le شكارم ةرضح ىلع ىلوقساو هتكلم ىف برغملا دالب ىسوي

 اهلع ةفاضتساو ةيحانلا cl 8 sal دودع ريبمأ نم 2 ll دبع

àS I artلزانو اهيلا  tabخفم  Gasنيعبسو  Leطيسبلا ىن تناك  

 مايولق ىف هللا ىذقف جارفالا ىلع مزععا à LU اهيلع dE ةقبس ous نم
 ردابف نيرم ىبراعشب روسلا نم ةبشانلا صعب ىدانتو Ra قرتفاو بعرلا

 PAL دلبلا ليها اولتاقو ميلع هوكلمف اهناطيح روسق ىلا سانلا ناعرس

 ol ىبناطلسلا ىدانم: ئدانو ةونع legs we دلبلا Las 5 ممتليل

 كعب رث ةبخط ناش نم غرشو دبمو نكسف دلبلا لهأ نع وفعلاو ىنامالإب

 ىلع هماغرأو ةتبسب قزعلا di die ركاسع ىف بوقعي ابا رهمالا هدلو

 هيدوي اجارخ هسفن ىلع طرتشاو deall ىلع ةعاطلاب ذال 3 LL اهلزانف ةعاطلا

 هترضح ىلإ لفقو منع هركاسع تجرفاو هنم ناطلسلا لبقتف di لك

 هركذن اك اهيلع نييلغتملا داولا دبع ىنب جاعزاو bless ىلإ هرظن ىرصو

SU Late 2 0دولا دبع ىب ىلع ةونع اهلوخدو  

 ةئيدم ىلع قب دبع نب ىبككي a رهمالا بلغت ىم ناك Le انركذ نق

dkهنأو ةعرد دالبو  dieاهيلع  SL, desفسوهل ةليقلا دالب  BL 
es 



 مالا

 ob Wyiblal da ىف ديدح LL ىنككملا اداتفغم هنبأ هعم ,Ji نساكري

 اهعاجرتسال ali ىف نيسجو عبرأ Leu شوطع نبأ هرسزو حرس ىغترملا

 نب ىنسارمتي نإو هبقع ىلع هعجرو اهنع هدرشو ىيحي وبا ريمالا هيلأ ضهنف
 اهيلع لد ةروعل اهدصق نيسهجو سم ةنس طيلس ىبا ,dal دعب نم نايز

 بئاخ اهنع عجرو اهنود نم هعنامو ىيحيوبا اهلا هقباسف Leu Ju ةرغو
 ىسومل أاهيلع دقع ام دعب نم ىنحي وبأ Fr ناكو ةيماعلل لولفم ىسملا

 يأ نب es هتيالو نم اهفصنو ةنسل هدعب نم ابيلع دقع نساكري ىب

 دقع À صيصرو نب دمحم بسن ميهماقمو ALES ركسع ىنب ريبك ليدنم

 لهتساو متلود عدافص نامنري ىنب نم ةابع نب نارع نب دمحم ني رهشل اهيلع
 al رظن ىلا اهب دنهل ةحاصم لعجو « ىسبحلا نب بلاط ابأ A ىلع هعم
 ريمالا كلف الو arts نيتنس كلذ ىلع اوماقاو متدايق هكلمو ىنارطقلا ىبكي

 Lu شكارم ةلزاغمو als برمج قسويوبا ناطلسلا لغشو ىيكوبأ

 فسوي هرهاظو نتفلا لهأ ضعب كلذ ىن Jess Us داديتسالا ىف لما ىنارطقلال

 نب es bal دلبلاب ةعامبل يش eo ىبارعددرولار امعب اوكقفو ىنزعلا جرف نب
due volsىنأ,طقلا ديقساف ناطلسلاب قحلو حر  Lesدلبلا لها هبرات م  

 متعمب اوفرصو هولققو هدادبتسا ندل نم اهبفصنو ةنسل aug, lé ةنس

 رع نب de FLE نبا ىضاقلا كلذ ربك ,ds شكارم ىغترملا dit ىلا
 ىناطلسلاو نيرم ىنب حاسع هقلزائو ارهما Lys ماقأو Rae ىضترملا هل دقعف

 جرفاف اوعفتمأو اهوقرحاف راصفأل كالا اهيلغ :بصخو: قيحش ةنس نسوي اومأ

 Al ناكو كلهم رت نينس US كلذ هناطلس ىفرع نب ىلع El منع

 ىراصو طسوالا call ناسملت ىلع نيدحوملا بلغ ذنم os نب ىنسأ مهي

(1) La vraie orthographe de ce nom est incertaine. 

(2) La ponctuation de ce nom diffère dans chaque manuscrit. 



2-0 

sas ASروصنم ىوذ نم تابنملا ليبق لقعملا برع نم هيلا  Leتناك  

ailleرفقلا ىف نيدإب ىنب تالاجم ةرواج لقعملا  Lel,دعب نم اهنع اودحترا  

 اوجازف ديزي ce دالبب باصمب Re نم le ىنبب ىنسارغي Lle ام

 اهءارو امو ةيولم ىلأ عولحرو ,Lo كييكيف دالبب Ale نع بكاذلاب لقعملا

 ديبع ىوذ ىلا دبعلا نسارغي ذبنو Sal كلت اوكلمف due دالب نم

 هتوعدو هموقلو ةعيشو افلح هل اوداحف ss تابنملا صلخساو fre هللا

 dell Las غلو area, asbl بلقنمو Ale ىف ةساملع# تناكو ةصلاخ

 ىلع دلبلا لها blé ابكلم نسارغي Lil رع نب ىلع كله اف ةفورعم

 ,Mie اهطبضو ابكلمو هركاسعب Rates هب اوجاجو هوبطاخو هتوعدب مايقلا

ee Lo Cou) Lakeيو  cleنادكز نب دمحم دلو نم عرد نب مساق ندا  

 ةماج نب نساربغب تخا هيبا ما ىلا ةمسن ةنينح Gb ىرعيو نسكودمت نب
 ةنسلا نم tant هلادا 5 ىولملا مسلا ةماقال خي ريمالا هدلو اههعم لزنأو

SSTS, SAلك سا "تاس  duبرغملا دالب ىسويوبا ناطلسلا خف اند  

xlىف هلقاعمو هراصمأ  dellمتفالخ راد ىلع نموملا دبع ىنب بلغو  

 امس برغملا رغثو ةودعلا ىلا زاوهل قرم ةتبس عوو EUR تقفأو (Ru اخو

 داولا دبع ىنب ىديا نم ةساملح es ىلا همزع هجوف ةلبقلا دالب ىلا هلمأ

 ركاسعلا ىف ابملا ضبنف مهتوعد نم اهيف هتوعد ةلاداو Yale ىنيبلغتملا

sdةنس نم بجر ىف  Gasنيعبسو  ilsلها ابيلا دشح دقو  
 اهيلع بصنو ركاسعلاو sad ةفاكو ربوملاو برعلاو ةتانز ىنم a برغملا

 ثعبني ديددلل ىمحب ىذاقلا طفنلا مادنهو تادارعلاو قيداجملا نم راصفمللا تالا

 CPV EN CH لاعفالا درت ةبيرغ ةعيبطب دورابلا ىف ةدقوملار املا مامأ() هنزخ نم

et le ms. © dieهفازخ  Le ms. 8 porte1( ( 

(2) Variantes; ms. F Less: ms. C LL 
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 de موي تاذ تطقس ىا ىلا اهحواريو لاققلا اهيداغي اتيرك Ve ابيلع ماقاف

dus osىلا اوردابف هيلع قينضملا نم ةراجلا حاحلاب اهروس نم ةفداط  

fsىنيعبسو ثالث ةنس نموفص ىف ةجرفلا كلت نم ةوفع اهولخدف دلبلا  

 ةنينح y) كلملا دبع نادتاقلا JS das J las dl, lat اولققف

ohنب  Leناكنبو  fsخف لو تابدللا ءارماو داولا ديه ىتب نم  
 لقعم هيف قبي ملف هراطقأ ىف هقعاط تشهتو ىسوي A ناطلسلل برغملا دالب

 دأوس ىلا ىرصني لما الو Aix rÉ ىلا زمكت ةعاجالو هتوعد ريغب نيدي

 وزغلا ىلا هلمأ ىرصنا هرما ديبهو هكلم قاسيتسا 3 هللا معن هل تلك لو

dell lsهفادعا د ع هللا  sarl,هدابع نم رجلا ءارو نيفعضتسملا  

 ءاجن احلا لم, قحارم دمت AT PE اني هدد ال دف

àهغلبو اهرغت دسو اهنوش ىنرظنو امايا اهب حاراف الس ىلا لفق  palيبا ةدافوب  
 ىلإ ممسلا ذغاف ساف ىلع ىنزعلا مساقلا ىبأ هيقفلا ةقبس بحاص ىبا بلاط

 DL, sh بئاقعل وله dal ىلا هبلقنم نسحأاو هتدافو مركأو هترضح

 نالاركذن ايكودعلا ىلإ هدلو ةزاجأ ىف عرش هَ هركسشب قاشحلا

«deىراصنلا  STمهوعز  aisكلذ ىنراق امو  

 جرادمو مطابرو مدابج هيف نيدسلل رغث خفلا لوا ذم سلدنالا ةودع تناك
 نمبو قضرلا لغم ىلع هيف faible تناكو متداعس ليبسو :غتداهش
 عيج نم اهب متطاحإو اهراوج ىن تما رفرتل رفكلا sul نم ,ul رفظلا
 زيزعلا دبع نبرع ناك تو ht ممناوحخأ can منيب ملا رك اهتاهج



 ماع

 ge Pos fes لهاو fes نع معاطقنال Ge ىنيدسملا سرخي نأ ىار
 اهيلع pre ايار هوارف برعلا فارشأو نيبعباعلا LS كلذ: ىرواشو يرصلا

 ele ىنم de 5lxel Less مالسالل AS كلذ des ةينملا نم هقاقعا امالول

 ةيابن تناكو نهلاو رضمو شيرق نم برعلا ةلود لوطب رفكلا لها نم

Preميلغ ةروسو  puiابحانج ةطسابلا ركذلا ةرداطلا اهب ةيمأ ىب  de 

 SL paul ىتحا اهيراقي اهوا نيدسلا نم are تالثا ذنم ,' ىقيتودعلا

 نيملسملا ير تلشفو LL ةعامجلل تقرتفاو Sal نم ةعبارلا ةيامل دعب
Abلعفتةساو برغملاب رسربلازتعاو برعلا ةلود ءانغب  pileةلود ءاجو  

 ةنسلاب اوكسمتو مالسالا ةملك نم call اقرتفم ناكام تعم نيطبارملا

 RAI اوزاجاف منع ةعفادلل رجلا ءارو نم Abel ماعدتساو sled ىلآ اوفوشتو

 ةقالزلا موي شنوفذا نبا ةيغاطلاب اوعقوأو ءالبلا نسحا و دعلا داهج ىن اولبأو

 اوعجو pb كود م راوقلا اولزغتساو ىرخا اوعج ,au انرصح ,las اه رمغو
à NIIتناكف ميهاذم نسحا نيكلاس نودحوملا عرشأ ىلع ءاجو نيتودعلا  

 نم هرهغو روصنملا بوقعمل كرالا موب Lars مايأو ةيغاطلا ىلع ;sl ل

 ىني ةداس رمال عزاختو ممتملك تقرتفاو نيدحوملا مير تلشف اذا ىتح مايالا

 هونكمأو ةيغاطلاب ball, ds Hd ىلع اوبراحتو سلبنالاب ءارمالا نموملا دبع

 oi لصا ىف راهظتسالا ىلع del نيلسملا نوصح نم ريتك نم

 Gé ةمسارجم دوه نبا كلذ ربك ىلوتو موجرخاو نيدحوملاب اوراثو مسفنا ىلع
 عيطاخو نييسابعلل ةوعدلا Less ماقإو اهراطقا Le هتوعدب معو سلدنالا

 | مج رث هناكم 4 هانفصو Le الك انيفوتساو هرابخأ ىف "ob, Si LS دادغبت

 نكت À هنأو اهل ةلوانتملا ةباصعلال هدقفو dre bass ةيبرغلا ىع دوه ىبأ

dantكلملا ىف  AKةبج لك نم سلدنالا ىلع ةيفاطلا بلاكتو  HS 

salنموملا ديع ومب لغشو منيب نيدسملا  Leىنب ناش نم برغملا مد  



 ما

 dis رآثو ةيبرغلا pal رجالا نب ىسوي نب دمحم ىنالتف ةتتانزو نسرم

 de دوه نبا دي نم ةركلا ىقلتف بورا ىف اتبث Los اعاجت ناكو ةنوجرا

 مف نيرشعو عست ةنس صفح ىبأ نب LS ىارممالل اعدو ةيسابعلا ةوعدلا
 دعب ةدحأو سلدنالا ele ىلع هعراقيو لبخل هبذاجي دوه نبأ das ىف لزي

 كلذ لالخ ودعلا بلاكتو نيثالثو سه deu دوه نبا كله نأ ىلا ىرخأ

 اهب غلبو Bi ىف دوه نبأ هلرفيو بناج لك نم سلدنالا ةريرج ىلع
 ares نم نيثالث نع هل لزنو ةنس لك ىن ريناندلا نم ىلا ةياعبرا
 كهمستو هيلا وه خخ ةيغاطلاب فيلع طلغختم ىأ رجالا Lol ىتخو ىنياسملا

 رممالا كلف انو اهلفال ةياكن ةيليبشأ ةلزانم ىلإ هقلهج ىنرفنو هتورعب

 هعزانو {paul رممإب ىهستو هسفنل دبتساو ةيصفشلا ةوعدلا ذبن ءايركز وبأ

 ىع ةيغاطلل لوزنلا ىلا رمالا هاعدو شيندرم ونبو دوه ىنبأ باقعا قرشلاب

 ىنيتنث ةنس gr ةدملا هذه تناكو اهرسإب Lors لزنف ةريتنرفلا دالب

 ماج جيبتسأو géant} 3585 Less تعاض ةرقف anus ةنس ىلإ نيرشعو

Ruمدالب ودعلا  pitمسلا ىف ةارادمو ةعيضوو برد ىف امهن  dal) 
 تس ةنس ةبطرق شنوفذا نبأ كلمف اهدعاوقو Las ىلع رفكلا تيغاوط

 طمق كلمتو نمعبرإو تس ةنس délai نمعبراو عسرا ةنس نامجو نيئالثو
 نوصل نم اهنيب ام ىلا نيثالثو عبس ةنس ةيسنلب ةنيدم ةفلشرب

 نبأ درفتو قرسشلاب راوغلا رمأ ضرقنأو ىصحت الو دعت ال ىتلا لقاعملاو دعاوقلاو
je As Ge, ol és aنظف نم جفلا طئاسبلا نود ةغئاهلل  

 Le ةكوشلا نعضو ددعلا ةلق عم اهب كسقلا نأ ىارو اهبراق امو ةريتنرفلا
 55 ea اهنع لوزنلا ىلع ةيغاطلل مسلا دقعف هودع هيف عمطيو sal نهوي

 ةنيدم هلزنلراتخاو مودع نم هراعواب نيمعتعم رجلا فيس ىلا نياسملاب
 هعضاوم ىف 4! كلاذ انحرش اهسح ءارمخل نصح هانكسل اهب ىقباو ةطائرغ



 ما

 نم ءالملأو رجلا ءادو نوع All ssl هخيرص لزي À ET AN ءامثا فو

 ذاقفتساو ةلملأارصضو ةناعالل ىسوي نا نما سملاريمأ ىلع نودفي سلدنالا لها

 ةبذاجم نم هيف SSL كلذ ىلا اعزفم دجي الف ودعلا last نم نادلولاو مره

Jradىنيدحوملا حم  LSىنسأرغي عم  àدراطقا مود برغم ا دالب 0 هإ غشت  

 ga فورعملا رجالا نب CM نب دمحم هللا دبع وبأ ol كله ىأ ىأ

 برسم ا كم ىنيملسملا ريمأ لمكتسا ee ىلع هل اناك ىنيبقل نسوبد يابو

 نورشوي وذاك نيم CSS ىأ ىلع ىنيعبسو ىدحأ dia دو Xe Ste ce هغارفو

 سلدنالا ىنيملسملا يرسم رجلا ةزاجاووزغلل غم ريتكلا بدتنا محل صتتسأو

 CN à ةأزغلا نم RÉ ركسع ie) ىب ةعوطم )°5 ميلا عقجأو

 مداقلا هدلو ىلا دهعرجالا نب يشلا ىناكو ودعلا 3 ةياكنو ركذ Las مل ناكف

 {grd نعو هسفن نع هموقبو هبارديو هرصن بطخيو نيملسملا رممأ ةورعب

 "LS لدنالا ةشم دفواو dat ةارارم as كلذل ردابف ةيغاطلا بلاكت

 داقمو ةيبرغملا روغتلاب حوتفلا رتاخ ةساملكح خف نم افرصنم مدقو هيقلو هيلع

 نيملسملا كعودعلا A se val همك هيلا اوقلاو راغلاب مالسالل أودانتو كلما

 el ىتم هل اراتخم هب LEA لع Lise هرما لوا ذنم نمدسملا ريما

 مف نمعبرأو تالث Liu ةسانكم اوكلم أ RAS كلذ ىف dsl بلطو ىكي ىبأ

  osهل  di Jessىنوزغلا  Lotsهرهشع نم هعاطأ نمو ةيوذو  al sbوبأ ,



5-7 

(gsصالخ نب ىلع ىبا دبعلا كلذل. ةتيسبرمالا بحاصل  ere obةزاجالا  

 بوقعي ىلولا كلذ نع همزع CS زاوهل رصق ىلا هرعت ألو Lola هنع عطقيو

 ىناكفودعلا ىلع ارهاظ نيدسلل ارصنتسم أريمأ دابجلاب هدعوو ssl ose» نب

 همدازع اوهبن دقولا اذه هيلع مدق الف ةيغاص ههلآو لغش كلذ نم هسفن ىف

 Be مش ىف ساق نم ضهنو ail ىف ثعبو (Lara ف لسعاف هتف اوكذو

 هموق نم ىالا ةسه pes él نزاجلا Less ىلا نمعبسو تالث Lau نم

 ىدتسأو ةيارلا داطعو Joe هنبال Rae دقعو مءاطعأ Gras Alle حاذا

 ليطاسالا نم نورسع زاوهلل رصققب هافاوف متزاجال نفسلا ةتبس بحاص all نم

 ,de dal اهيف Jess برد راد Jess اثالش حاراو ىيرطب ,dis ركسعلا زاجاف
Loosاومختأو مئانغلا ىم ميديا تالتتمأو اهطئاسبو  ml, Jaبيرختو  

Gallقسنو  JAشيرسش ةحاسب لزن ىتح  psءاقللا ىع ابتيماح  

Lis,لفقف دلبلا ىف  Lasلاومالا نم ميديا تالتمأ دقو ةريزجلل ىلأ  Rain, 

 ماعب اوراث دق نا سلدنالا_ لهأ ىارو حالسلاو عاركلا ىنم مياكرو ىبسلا نم

 JA لصتاو رفكلا لها ىلع ىربكلا ةماطلا اهدعب تءاج ىتح باقعلا

 ةيداع نم هدالب 3525 ىلع ais» هسفنب وزغلا ىلع مزتعاف ىنيملسملا رممإب

lesاةيعفلاو ف  ssl eiيغب نم كفو ىن دحاولا دبع نب ىمفشات  

Sie) (peرازوأ عضوو ةعداوملاو قاغتالا ىلأ عوجرلاو نسارغي عم مسلا  

 هموق لصومو هاسووم ربكاف sd ةفيظوب ail ésabaull نمب برخأ
 دقعل ىناطلسلا ىلع داولا دبع ىتب die دفوأو ةفلالاو ةباجالا ىلآ ردأبو

 مظعو نميمدلسملا ةملك هللا Es ةيدهلا culs لسرلا معم ثعبو مسلا

 sledl ىلإ ةيعانضتلا نم: dns 4 SU ىنيدسملا sel نم مسلا ذه عقوم

 غرفتلا نم هم ام ىلع هللا ركشي تاقدصلا us لاعالا تارورمم هراثثيأو

 led ىلا نيكسملا ,Les عومإلو لئابقلا دشتحاو ةفاكلا رفغتسا 9 كلذ
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jaalalh ppoesll برعلاو. db; ue call Joot ةفاك كلذ ى LL, 

 نم برغملا لهاو ةرباربلا لئابق عمجو ةسانكمو ةبرواو ةراغو ةجاهنسو
 نم هزاجاف رجلا ةزاجأ ىف عرسشو مب بهأو ةعوطملاو ةقزترملا  Leةمئط

 نم رفصل  Lauهخرصتسأ امل ناكر ىيرط لحاسب لقحاو نمعبسو عبرأ
 رجالا نيا ناطلسلا , alهيلع  glaceنع لوزنلا هيلع طرتشا سلدنالا

 فيرطو ةدنر نع هل ىناهف هركاسع لالقحال ةضرفلا لحاسبروغتلا ضعب

 الو  Jxalىبأ هيلا ردإب ةبخطب  lat sad 5 dl Pi pasهيلا رجلا

  dualهدلب دايق نم هناكمإو هعماط هل ىداف ةبخط ماظب  leسيعرلا
s + ىت هل اعبت مجالا ىوأ ناطلسلا gr قاحاوبا هوخاو ةلوليقش نب es pl 

 نبا ىلع ةروغلا رمكهل ىلوت ىذلا وه نسل وبا اهثيباو هلك هناش ىلع ارزاومو

 ةيليبشا لهأ .ةلخادمو دوه  àكتفلا  ll Lolىف همدق نوتسا اف

 نسف هرصأ ىلع ىوقساو سلدنالاب راوتلا بلغو هكلم  Leناك نإ فيا عنيت

 كلف  ne Liكع  cols SELعفتماف  Set polةلوليقش ىب

 ةمكو ةيف ةيغاطلا ىلع اوناك كلذ عمو هنود اهتيبرغبو اهب راقتساو ةقلامب

 مدق قم دبع نب بوقعي ىناطلسلا ةزاجإب ةلولمقش نب دمحم وبا سحأ الو

  «allمخيرصو متعيبب ةقلام لها نم دفرلا , télناطلسلا بناج ىلا

 فيرط ةحاسب ناطلسلا لتقحا املف ةهصنلاو ةصلاخملا هضحتأو هتيالوو

 رجالا نبا ناطلسلا قباستو ةريزجل نمبو اهنمب ام ضرالا ةحاس هبئاتك تالم

 وبا سيءرلاو ةطانرغ بحاص سوبد ىب ريشلا دمحم نب هيقفلا دمحم وهو

 دمحم  dassبحاص قاحا وبا هوهاو ةيبرغلاو ةقلام بحاص  «sshشا

 روما ىف اهضوافف هل ناعذالا»و همدقم رورب ىن اوغانتو ناطلسلا ءاقل ىلا

cle li سيب lea ريالا نبا ىريصتاو Les ىلإ هتيمل Lens, داينل 
 بوقعي يارمهمالا هدلول دقعو ةرهتنرفلا ىلا ريسلا ناطلسلا ذغاو هتظفحا



 م

 gs :لاقاعملا كالخو (hold ىرةييناعكأ حرسو هركسع نم CM] du ىلع

 لداقتو حرسلا داكتو لاومالا rs shall برختو سورغلا ,pl عرزل |
 مكقاو ةدباو ةسيابو رودملا ىلا exil ىتح ةيرذلاو ءاسنلا ىبستو ةلتاقملا

 (pas اهلاعم سمطف هقيرط ىف نوصحل رباس ىلع ىتأو ةونع «) db نصح
 برسل راد موخت نم و ةبخسإب سرع ol di ايبس جو ضرالاو لغقو ابلاوما

 معز ob ملاوما عاجتراو مارسا ذاقنتسال مراتا ودعلا ets ريذنلا هءاجو

 45,5 Les al نم ةينارصنلا دالب el RL ىف جرخ ,dis Robe مورلا

 راسو اهماما ناسرفلا نم افلا حرسو هيدي نمب مئانغلا ناطلسلا مدقف

 قاصملا بترف ll as fl نم ودعلا تايار SLT اذا ىتح أبيفقي

 ةعاط ىف تلباو اهمه تكرحتو اهمدازعو lola, db تعجارو ركذو ضرحو

 اهتاماقم ىف اهئالبو اهساب نم فرعي اه تءاجو اهنيد نع بذلاو اهبر

 عوج (es هللا رمأ موظو مصنلا مير تبه ىتح الو الكالا كي مو أه عقاومو
 ىنيمدلسملا هللا خسمو ردكلا لهأ عوج نم ريتكلاو هنند معزلا لققو ةينارصنلا

 M ةقس اوناكف ةكرعملا ىف ىلققلا ىصحاو ,Ré Jul Jel مفاتكا

agir,زهاني ام نيدسملا نم  AWDعرشأو ةداهشلاب هللا ممركأ  Leهدنع  

 داماك ae 5 امودعلل lus هنيد رهظأو هءايلوأ زعاو هبزح dll رصنو

 سارب نممدسملا ميمأ ثعبو ةملكلا رصنب معمايقو ةلملا نع ةباصعلا هذه

 همركأو هبيط نأ دعب هموق ىلا رس وعز هدرف رجالا نبأ ىلا هنند ميعزلا

 salé تريظ نيمملسملا ريمأ نع El, ble مل اهصلخأ ةيالو

 8 en ىلا هتازغ نم نيملسملا مما ,Ji هر ككنن اي نيح دعب هيلع

 لاومأ نم هللأ هلفن امو مدانغلا ىنيدفاجلا ىف مدقف هقنس نم عميبر قفصتقغم

 بجوم ىلع لامل تيبل سمخلاب راثيتسالا دعب معاركو مارسأو مايابسو مودع

(1) Le ms. 8 porte ةيللق etle ms. © )ةيملم )8( 1 طن sans doute lire ةهسأب 



bas 

  SSIهذه ىن مئانغلا غلبم ناك لاقيو هفراصم ىف هفيصمل ةنسلاو
 ىلا ةعبس ىرسالا نمو افلا نيرشعو ةعبراو ىلا ةيام رقبلا نم ةازغلا

Ds تعستاف معلا امإو ةياقسو افلا رشع ةعبرا عزركلا نمو AS ' ةنيامامتو 

 مردب ةري ربل 4 ةاشلا تعيب أوعز دقل ىتح ةرغكرصمل , selحالسلا كلذكو

en  ىلإ اصسبايلية Lile cold جرخ à LL 53 dL all val ماقأو 

 اهنارعو اهتاهج 5 ببغلاو لمقلاب ىخناو اهراطقاو اهيحاون ىرقتو ابلالخ
oui ةريزجلل ىلا عجرو حاستكالاو معلا لابو اهقاذاف شيرسش ىلا JS) 

use اذبتنم دركسع لزغل ةودعلا نم زاجل ةضرفب ةنيدم طاطعخأا ىف رظنو هتازغ| 

sal قصل اناكم اهل ns, مدافجو ركاسعلا ررض نم fade امل ةيعرلا 
 ةينبلاب ةروهشملا اهراوج ةنيدملا ءانيب زعواف  Jensهب قثو نم رظن ىلا كلذ

 هنود نم  Àنيعبسو عبرأ ةنس بجر ىف برغم ا للا رجلا زاجا  ASSهبيغم

 رجلا ءأرو  al Luسداب ىلع روسلا ءانبب ريسمأو ةدوهععم رصقب لقحاو

un قالو (See yes قلع نف cell كلذ ىلوتو ةراغ دالبب زاوهلل Be 

 ىف اهبلخدف ساف ىلا لصحر تويم  lueهتقلود لاوحا ىلا رظنلا ىرصو

 هلزمل ديد دليلا طاطتقخاو  dyبرغم اب هيلع راوغلا لازمتسأو هتقيشاح

«deهركذن ام  

mlسنافب ديدهل دلبلا طاطتخا نع  

 تادحالا نم كلذ ds ناك امو

De هيدل هللأ عفص مثو as, 4 هتازغ نم get! ردما Jus pti 

 سلدنالا لما زازمعأو هدي ىلع مالسالا  Anisىرخآا جد لاب وعلا حار



 مما

 ,(ele ةداعسلا بهاوم تنكدعفدك هتلود 1غ داسفلا ءاودأ pass هّساهلواروهظ نىم

bad za) Seلبجب  Missدحالمو متوعد تعبنمو م 'مأ ةموثرج  Rule 

 نمذهتم هيلع نوفكعي اوناك ميديم ares غمامأ رادو مفلس ةرضحو

 ىدي ىمب ةبرق متاوزغ ماما كلذ نومدقيو هتترايز ةكرب نيسقلم هريطب

 Lo so dire loaiel هيلا لفلا صلخ LAS ميعاسم ile نع دو دعب ملاعا

Aهنوكو  Like Bal pal lunes,ىم  folle belنموملا دبع ىكب  

diنوجري نمتسو عست  Leةلودلا ةلادأو ةركلا عجر  dell ÈSربكل  

 ve GA MAS ىنب بوقعي قاطلسلا دقع ,LL نئوطع ىبأ متلود رجزو كلذ:

 ساغلا :ليذختو Rule de Hs مدقي 5 شحارم لانعا de de ني كلغ ب

Jos Roضفو هترذع ضتقاف هتنس نم عمبر رهشل لبجل ىلا مص 5 مهبرغ نم  

 td فالمو cs ON .ةلراسللل كعب وسع عيلظا هيدر دا
 al هع نبأو ىقعضتسملا متفياذ ىلع ,Gas ةمحلملا بناوج ىف شوطع

 تفتكأو للفيت لبج ىف ركاسعلا تئاعو sl Sauf هبتاك منم

 Al فسوي ولش حرخساو نموملا دبع ىنب نم Lidl روبق ترقعبو هلاومأ
 ىلا عزانلا ىنايلملا de 9#( كلذ ردك ىلوقو fie ©( تعطقف روصخملا بوقعي

 انكي هاينمدت اك هيدازتنا ىطومو Axe شع ةنايلم نم ىسوي | ىناطلسلا

 رهاسعلا ie ىف ةارغلا هذه Lai هتدافول اماركأ ىناغا als هعطقا ناظلسلا

 مقن أمل RL كيعلاو مسامرأ wi ءالوه de هسفن lit دق نأ ىارو
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 re 11 ىنمهدسملا ريمأ Jos انو هتانف يب أهدعو هراوجو هتبرقل اتنمتات

 ES زمقي ادلب طتخي نأ ىأر هدفأو ,LES هتيشاغ تمظعو هتلود قاطن عستأو

 CEE ALI ءانيب مماف هكلم ميرش ىنيلماغل ,dl |, هتتمدخ لهأو هتيشاح =.

 (él اهسيسات es re sel نم أهطسو GA ىداولا هكا ساف قصل

 ةنيدملا هذه دييشت لمكف NES | É ىنامدقملا كابا نب هللا ue وبأو

 هانركذ اك ىمعبسو عسرأ di As Ss هتيشاحب UE ىو كو ps) Le ىلع

 Sidi Las els كلاذ غب زعوأ À مايالا ,de Loti ةلودلا هذه

 ةحاط قم هتارغ نم الفاقرجلا هتزاجا نحل ناكو هتفس نم اهئاغب ىف عرشف

 (alu هيلا ذغاف ةهحاقمتم ىم ةتانز Jos à Le sl 6( روزا ag 42 نوب

 مدساوع ىلع ةرازولا قزر هل ىرجاو ىتاردسلا هللا ë هقعينص رزوتسأو Là نم

Li D LS ul à dues àهفحتا |  Leهليغش ناكو هتازغ ىدي نيب  

 تاهكحو شكحارم dj حفص ناك أقمار فساد( لوف (d تعسف sL,4 رمأ أاهنع

aeاروكذ ةهرافلا لاغبلا نم نيثالثو ةضفلاو بهذلاب  bibاهبكا مب  
1( Les 2255. Bet : j écri AD (1) etF portent s , ;| : quelques pages plus loin, les mêmes mss. écrivent ce nom روزأ 



 من مس

 هغابد فورسعملا 4 SN srl ايالولا y ةيناوسنلاو جورسلا نم ةيسرافلا

 لبج بحاصو ىنهجوت ىنببرممأ ىوقلا دبع نب دمحم هل ىدهأ اهدعب نم نيعبسو

 ةلق ىلع اهنا ىارو ةفاك برغملا ليخ ىم اهاقتنا sd نم ةعبرا شيرشنأو

 da لغاش لغش SLA نم هلكاذه ءانثأ هسفن نو ةيده لفحأ اهددع

 تاوزغلا هذ Lea ل Le ةينات ىنيملسما رمهمأ ةزاجأ نع ربع

 ىداهو paul ىقثو Doll لزنتساو ىلوالا هتازغ نم نمملسملا ريما لفق ال

 ىنمعبسو تكس Lau جتاف جرخ م هلك كلذ انمكذ اك (di ةنيدملا طتخاو كولملا

 كثعبو سوسلا ضرأ ىف لغوتو هفارطا فىمهققتو هروغث au شكارم ةبج ىلأ

Boساج ركاسعلاب هللا  deبطاخو اعجار افكنا  lsبرغملا  

 موتو LL ىلا ضودو pags de yauh ble sd كاريقملا تاكا
 نم ةضرفلاب لقحاو هقيشاحو هتصاخ ىنوه فحل اوطبتو ةازغلا راظتنا ىفابب

 >J رق مرح رخال قيرطب لقحأاو رجلا زاجاف سانلا هب قحالتو dt رصق

 بجانص ةيليعش ىبا bel sol ناسي“ لا كانه هافأوو ةدنر ىلا مق ةريزجهلل ىلأ

 اوسرعف ةيليبشأ ةلزانم ىلا اولحتراو هعموزغلل ةقلام بحاص دمحم pl شرامق

 ءاقللا يع de شنوفذأ نبا AU كلم اهب ناكو ىوبنلا دلوملا موي اهيلع

 Jens هفاصم ىنيهملسملا ريمأ بترو ابلهأ نع ايماحم دلبلا ةحاس ىلاز ميو

 دلبلا ىفنودعلازجاف ةيبعتلا ىف ىفحزو ةمدقملا ىف بوقعي ابا ريمالا هدلو

)1( Les mss. 8 et C portent ىرشلاب 



PAF 

 نوقم ىف نالوجب متليل ركاسعلا تتابو ميمف اونختاو ىداولا عرشأ اومدقاو

  plisدغلا نم لست راو اهتحاسب نارهنلا أومرضأ دقو  dlضرأ [ GAكيو

 ناهي كلت ىرقتي لزي ملفا هملع ركأسعلاروهمجب خاناو جاونلارماس ىنراوغلاو ايارسلا

 ىنصحو ةنايلج نصحو ةناينطق نصح لخدو ابملاعم سمطو اهنارنع دابا ىخ

 ةونع ةعيلقلا  élرارسل ةريزهلل ىلا لافنالاو مدانغلاب لفق ىبسلاو رف لققلاب

gare شيرش ىلا ايزاغ حر رث نيدهاجملا ىف مدانغلا مسقو حاراف هرهش 

 لاكن اهقاذأو اهلزاغف رخآلا عمبر  Sdعطقو اهيحاون رقفاو  Llétداباو

 اهرايد قرحو اهءارضغ , Comsنختاو اهراثأ  Jill Lessهدلو ثعبو رسالاو

 ىداولا نوصحو ةيليبشا ىلع راوغلل هركسعم نم ةيرس ىف بوقعي ابا رهمالا

à رطانعلاو )9 ةنايلغو هقولشو pp ةطور نصح es, ةياكنلا ىن غلجف 

 ةراغمج ةهليبشأ جيدص  Lauةريزجلل ىلا اعيجج اولفقف نيدسملا ريما ىلا افكناو

  rai Zblاهنارع ىف مبغرو ةبطرق وزغ ىلا بدن رث ممئانغ نيدهاجملا ىف

 هرفنتسي رجألا نبا بطاخو هتباجأ ىلا اوعطهاف اهدالب بصخو اهنكاس ةورشو

 هلوصو مركف م) ةنودشرا ةيحانب رجالا نبا هافاوو ةريزجلل نم ىداجج لوال جرخو

  Rasىب نصح ولزانو هرادبو داهجلا ىلا هفوفخح  pateتلققو ةونع لخدف
 ءاسنلا تيبسو ةلتاقملا , eusبرخو لاومالا  4 cadتاراغلاو ايارسلا نب

 طداسبلا ىف  Laneتالئتماو  colاووتقتو ركسعملا ىرتاو:  Jillنارصعلاو 3

 اهولزانف ةبطرق ةحاسب اولتحا ىتح 8هقيرط , esءارو نمودعلا ةيماح

 تقبناو [هراوسأ  useاهنارع اوب رخو اهراتأ اوفسنف اهيحاون ىن مايرسو نمدسملا
 , ax sfاهعاهضو اهارق  de 555ةنوجرأ رث ةونع ةنوكرب نصح لخدف اهتاهج

 نما هظح اهمساق نامج ىل| عب مدقو كلذك  sudءاقللا نع ةيغاطلا ماخورامدلاو

)1( Le ms. F porte ةطرو et le ms. 8 هطوز - (2) On litdans lems. 8 هنايلع 

(4) Les mss. B et C portent هودسشرأ 



Has 

 هدالب ىالتو هنارع برخب نقيأو  d-2) 4ىنمدسملا ريمأ نم هبطخو

 كلذ ىنرمالا لعجو رجالا نبا ىلا هعفدف  LS Auهقحب ءافوو هدهشمل

 هيف هنذأ ساقلاو نيطسملا ريما ىلا هضرع دعب هيلا رجالا نبأ عيباجاف

 ءادبأو  ce IA] hs das Leلهأ  masiهليلا  SASدقعناف ةايوطلا

 ءافتحا ةطانرغ ىلع هقيرط لعجو هتازغ نم نيملسملا ريما لفقو مسلا

 ابيمللع ىوقحاف اهلك مئانغلا ىع.هل جرخو وجالا نبا قاطلسلاب  Jessرممأ

 ماع نم بجر لوأ ىف ةريزهلل ىلا نمدسملا  nasىلع حلاسملا بيتر ىنرظنو حاراف

 هريكذف ,Hal cle روغتلا

 ةلوليقش Lol دي نم ةقلام ةنيدم ناطيلشلا كلمت os زبقل

 اوناكو ودعلا ةعفادمل نميلموملا سلدنالا ءاسور ىنم hs ةلوليقش ونب ناك

 al Lol هاربا قاحا gel هللا دبع ee وبأ اهو ةسايرلا à رجالا نويل ءارظن

coulةلولهقسش نب  als15 دمحم وبأ e das) does frsكلذب هل  

dalleمتباصعب دضتعأو هرمأ ىف مكرشاف  Rasنبأ ةمواقم ىلع لبق نم  

 ديتسأ هيسرك ىلع يوتساو هقصرف نم نكقسا اذا ىتح راوغلا lus دوه
Al, Rssةنيدم ىلع هتنبأ ىلع هرهص دمحم ىبال دقعو ءارزولا تاماقم ىلآ  

 هيلا امو شأ ىدأو ىلع 4 al ىلع هرهص نسحلا ,Nate ةيبرغلاو ةقلام

 كلذ ىلا امو شراسمق ىلع ىلع نب مهاربا Get ىبأ هسنبال دقعو

 يدحا Leu رجالا نبأ gs كلو الو كلذ ىلع JU رقساو مسفنأ ىف اودجوو

 ةقلام بحاص es sol دفوأو هقعزانم ىلا اوهس هيقفلأ دمحم هغبأ ىلوو نميعبسو

 هعم دفوو ةبخط لزانموهو Gi دبع نب بوقعي ناطلسلا ىلع ديعس M هبا

 ,al ايفكناو اهدعوم ىنسحاو اههتدافو مركف ليردقع ىب هللا دمعوبأ
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 كتالث ةنس dalle لها ةعيبو هتعاطب ناطلسلا ىلا دمحم ونبأ سيءرلا ثعبف

CESهل دقعو  Êr> Lgsleديعس وبأ هنبأ  dt Dبرسل واد  àعجر  

 عبرا ةنس ANT هتزاجا سلدنالا ىلا ناطلسلا زاجا الو dalle لمقف هتنسل

 sé ىف ناطلسلا اهضوافو ail نبأ عم ةريزجلاب دمحم وبأ هاقلت نمعبسو

sedهتزاجا زاجأ أكو اهلاعأ ىلا اهدروو  dau dllهيقل نيعبسو تس  

 بحاص قاكتاوبا هوخاو ةقلام بحاص دمحوبا ةلوليقش انبا ناسي لا ةريزجلاب

 dalle ele هييعونا لعما:لفق:او ةارغلا des ادهشف شرامقو شا ىدأو

 ناضمر رهش al ناطلسلاب دمحم هدب ga هتنس نم ىداج ةرغ كله رث

 ess AU نع هل لزنف هانركذ اكوزغلا نم هفرصنم ةريزجلاب مولتم وهو

 ناكو تعب ىن اهملا:رانسف Jon Obs it اهيلع .دقعف افزايتحا 41

 نبأ قرزالا دمحم .هع ىبارمأ ناطلسلا ءاقل ىلا هلوصف sal ةلوليقش' نبأ

 خف اهدادعاو ةبصقلاب ناطلسلل لزانم ءالخأب ءاقرزلا نبا فسوي Lt ىبا

 نب دمحم ذفغناو اهحراخ ة Sas où وبأ ريمالا برطضأو لايل (ma كلذ

 دلبلارما كلمو ابلزنف ةبصقلا ىلا نيرم ىنب لاجر نم طهر ىف dus نب نآرسع

SES,ةلوليقسش نب دمحم يا ةافو هغلب امل رجالا نبا ناطلسلا  Lasىلا هلما  

 ناطلسإبا هريزو كلذل ثعبو هل ةعيش dat نبأ نأو ةقلام ىلع ءاليتسالا

CN insفارق“  D alias ds bed SAN Sas 
 ناضمر نم نمقب كتالثل Li لخدو هل مجتو كلذ نع ضرعاف هناطلسل

lol il,هكشنو  ةموص ةريزجلاب ناططشلا ئقق: الو ؛نينح م اهنع  

lits: dal 4] >موي ىف اهلها هيلا زربو لاوس ا  pieهل اولفتحا  

 ىلا Ras ماقأو All ىف ,fes AA مدقمب boys ةنيزلا مايأ كافتحا

 Dh, fils اعضانتنشا وم de Le ge "ب رد ابلغ عه ra راح

)1( Les mss. 8 et C portent er 



 مم

 لاطبا نم هرظنل ةفمأط ىن قحل دبع نب ste ىبا نب نايزو حلاسملا هعم

C4ةلوليقش ىب دمحب هاصوتسأاو نيرم  ASىلا  dlبدغملا ىلا زاجا م +  

dinعبس  (yatبولقلا تالتتمأو هصمودقل انيذلا تزتشأ دقو  os. Le 

 كلذل تمظعو ةيار ide ناطلسلا ةيارولعو ةودعلاب gant ras ىم هللا

 ركذذ اذ ةفتعلا ا كف ةنورجألا نبأ ةدجوم

GE Alىناسطلسلا حفم ىلع ةيغاطلاو رجالا نأ رهاظت  elىقسوي  

 رجلا ءارو نم fre os نب culs قافصاو رجلا ةزاجا نم
 ةزوزرخجب walk ىلع ناطلسلا ةعقاوو منع هترص ذخالا ىلع

 هللا لققو dub ودعلا ىقلو لوألا هتزاجا ةودعلا ىلا نيطسملا رممأ زاجا امل

 ضرمعأو À) ball رهمأب by بسم كي 5 ام كلذ ومع هل |دبف هنناكمي

x),هدنع كلذ  ERقم د ىرلا  ESSدرصال ممدايقنأو هيلا [”ممغو ةلوليقش  

 عبرأ Liu I ىبأ هيلا Lars ةديدصق كلذ cr يالا أهدرست اهناتك

 مظن ىنم ضو (ls ىكخم Less وخيو ودعلا ile ىم أرذح ةرْيزجلاب

 ( طبارملا نب رع ىبا هبتاك
(1) Ce poëme ne se trouve que dans le ms. de Leyde. J'y ai fait quelques légères corrections. 



 دهم وأ ىوبلا ىف نيعم ىنم لله

FAA 

 واس ودرفلا ةنجب ةجلاوجري

Lىدعلا ىلع زيزعلا رصنلا لماع  

 الموم ةاهنلا ىلا اهلا رس

Lلوقي نم  bisادغالو بوتا  

Daىلا لاخلا ةيسني  

 همايأ ةلليوط كيلع رفس

 نم كني et ام وأ

 ىقتلا لا عا سيءر دابهل اذه

à de usسلدنأ نضراب  cp 

 ob ىصاعملاب des تدوس
ne a x)انهزم“ 5  

 هبنذ نم هنببرل os اذ ىنم

 ةييزعب هسفن ريبطي ذأ نم

F5نمادمودعلا ضرأ نم  

 Ass gabutt Gt لذستو

 ds elles le مك

nue RUEREAUE Li 

 هرانم قوف سوقانلاو سقللو

 اهتاولص ترفقا Late افسا
 ile لكي منم تصوعتو

 دوم نم واصلا قا متم نم

 دىعسم وأ ةياناو.ةباجإب

 دشرتسم ءهرمأ نم ىنيتودعلاب

 دقوسملا محا ىلا ريسملا ىتخي

alديوتو هب دعست ىدبلا  

 ده نمل LUI وبل ىدهلا نأ

 كلام ىلإ شمعت ىا مع كيدل

 دق ناكف هدقن كل نحي مل نأ

 ددعتساف هلوطل دعتست :

 دوزتف يفاسم لكل داز
 دعست كلاحترال كداز هنم ذه

 دقغأو كهالا ىضري امل هنم

 دوسم رهف هللا هجو ءاقلل

Édعومدلا  du SLدمقعلا  

 دقبيوأ هيبنب ىدققي وا

 دمحم نيد رصن )5 ةذوهتم

 دبعسي : Lot Li ىف هللأو

 دحوم لكب اوطس نيقلتمم
 Mess ىبا هيلغ كلانماف

 دحنو نيعكارو نيقناق نم



 ةرهسأو مدخسع y—4) os مك

 ةلوقعم رعشم ة]يقع ىم مك

 نم دو دق منيب ديلو نك محك

 قوم لسالسلا ى قت ىنم مك

 ىدرلا هعزوت كرقعم ديبستنو

 pli dau ie نم
 انناوخأ مكبولق بوذت الفأ

 Lun À 0 نوعارت الفأ

 bel ىف مرسلا eus اذكا

 sens ايد Le al نإ

 و ( دابتف مكملع داهيدا شل

 ,bel نمينسحلا ىدحأب اوضرأو

 AS (9° ds) )°5 عسا ذو

 دعوم À said رصف ىف هلل

 Las Sail مكب [pe ىذه

 د كاسم ىنيملسملا ليم لأ م

 1225 s Lo هللا شيح ٍمنأ

 مكيبنل أذغ مكراذتعأ اذ ام

té 200 dot 2 
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 دف امف هادفلا zut اهيلكل

 0 تاويل وعسل
pu 7 ds |s, sl 7, 

 ديقم Jens) Le وجحأل 4

 Kg ds ىدح ىميب م

 AALS هبلق نم غل ىترو

 دو ىم وأ ىدر نم انانمةؤاني

 ددوتو tes ةمرح نم
pie: Ps)ا  Lits 

 دقوت تاذ لبق ناكو تدج
 درجم A ىدنملا حطقي اهم

 Sol مي is ىن نم قحأو

 دولا 5 = ضرسف ىلإ هنم

Lansناتسملاب اوزوهت  À > 

dl,مكل ةدعاق ,5—  ane) ll 

 say paall dde Jpad ينم
 دعوملا ASE اوروقف قدص

 D ىعلا قا mo نحب
Ji Lysددبم ريغ رفكلا  

 5y— ill كتييرعلا نيدلل ىوسات

 ذه ميغ رذعلا اذه قيرطو

 دتعملاودعل عويقحرقو



 م

 ديسلا كاذ des ىنم ايحل ىنتكل os مل dat نا ول هلل

slotهيلع الص  lusةعافشضلا اولسو  disدبستملا مب  

 دروم بذعأ رشد قى Lee ىم مكيقسي هي بئغيد ةرصنخل أوعسأو

 اردنا ىلا ١ هاعجلا ءادسعما pe .فيبسل

Wal ىلآ Sal ضرأ Lex st, هلالا دبش 

ne Lun > 

ans1 هلوقب امبعاقجا موي طبارملا نبرعوبأ هبتاك  Sriبرحل  wall, dl)5  

 هتلخاشمع زيزعلا دبع هرسعأش ىناطلسلا رمأ سلجم ىضقنأ الو La ل

 اوك (pra @ اهصنو رجالا نبأ ةرضحب سلجملا JE اهدهشناف هتديصق

els dhueاهرخأ كلأ 5  alS:$كلذ ءامثأ  Leىناطلشلا ءاليعقسأ نم عفو  

 dy دعب هلع لج ةيبرغلاو ةقلام ةفيدم ىلع Gal دبع LH بوقعب

 ka le dl St هيلع ليخو كلذل D ةلوليقش نب دوك أ انهيحلص

 هير عفديل هتيالو ىم هيبأ JA ىلا دوعي ol ندي لاصتاأو هنأش قى ةيغاطلا

 نجذو مسلا ضقنو نيملببملا مما دبع كثكتنأو أهترغ ةيغاطلا لبتهاف هنود از

Xp duأرغأو  dbةريزبلا  MAS s| adتسرأو دركسعو ىناطلتلا حاسم  

GELضارف كيح  Aرجلا هارو هموقو ناطلسلا دونج نم نودلسملا عطقناو  



 مو

 ذنم دمحم نب ةماح ىنبل ءافلح اوناكو ةيوطب مموق US نم ءالوه he ses نأدكو
Aliasدبع ربضأو برغملا  Edىف ىلحم ميبأ ىلإ كالم  pl ARىنمهلا  

 ىلا تجرخ its ةأرمأ ESS قل دبع ىب بوقعي ناطلسلا هدلو نم ناكف

àةعبارل برغملا ىلا تداعو اههلع هللا ةضيرف تضقف ىنيمعبراو تالث ةنس  

 نيسجو GAS ةنس ةيناث تجرخ ل نيمعبرأو حبس dau ىنينسلا نم

ee EEكذلك ةيبس هيلا اقالقا نم: انف ةمرل أ  
 متلوخل ناطلسلا ىلع ,dis ةلودلا نم ناكم اهيبا de ىنبل ناكف نيسهو

ls, RENE ésىف  Reىناطلسلا ىلوتسا الو  deنيدحوملا ةرضح  

 عالطضالا ىف هل تناكف ابلاعأ er ىلع de نب de نب دمحم دقع شكارم

 ىلا .نهتسو نامت ةنس نم اهيلع هتيالو مايا تلصتاو ةدومحم تاماقم اهب

dueعبس  clésعزن الو ركذن اكبوقعي نب فسوي مايا هكلهم ناكرق  
 ىنع Allée نيعبسو كس ةنس ةريزجلاب ناطلسلا ىلا dass نب دمحم

 مزمعأو اهيلع ىناطلسلا ىلوقساو دمحم يأ سيعرلا هيبأ ةافو دعب ةقلام ةيالو

 رهل اهلاعأو اهروغت رداسو ةيبرغلاو ةعلافا دلع انشغل هانم دق لاك ةزاجالا ىلع

 ةمارصو ساب اذ de نب ىبحي نب ةحلذط هوخا نأكو de ur us نب

 دبع نب بوقعي لتق ىذلاوهو ةلوخل Re ناطلسلا ىلع زازمعأو ةهكش ةوقو

GAةلوبغب  Liuناطلسلا لوم ىتاردسلا هللا 5 رهاظو هانلق 5 نمتسو نامت  

 LS ail لماع شيرق ىبأ نب LL ىبا es العلا ىبا JUS ىلع هريزوو

Dole)ساف رهاظ ىم  HARAS dauنمعبسو عبرأ ةنس عزنو نمعبسو  

 هسلجم ىلإ هعجرو هلمنةساف ىلوالا هتزاجا نم ناطلسلا عجرم دنعروزأ لبج ىلأ

jteناطلسلا عجرم دنع نمعبسو تس ةفش ةطانرغ ىلإ ةريزجل نم عزن  

 ئب og ماقأو Auf ىلا ae, à sp دالب ىلا مهلا زاجاو ةقلام ريمإ نم

 XD ران pre ام دنع نيعبسو حبس ةنس سلدنالا :ىلأ زاجأ à نيجوت



 2 سوم

 à :راصنلا Jul Jets ةيغاطلاو F2 Lo نمبو ىناطلسلا ىنمب ةنتفلا

 ةقلام بحاصرع هوخأ سحاو رجلا ءارو ناطلسلا ركاسع تعطقناو قاقزلاب

 لبق نم ةحلذم dal dt نم ناك Le ناطلسلا نيبو dis sd مالظإب

 ىع hall ف ريسع dual ةاخادم ىف ةطانرغب هرارقتسا دنع رجالا نبا هفطالف

 ةحلط هوخا كلذ ىف هبطاخو ةمعط ,USA ةينابولشب Lis ضامتعالاو ةقلام

 ob ىلع de نيرع ضبقتو ةقلام ىلإ هركاسعب رجالا نبا À تاحاف

 دلبلا نم رهألا نبا نكماو ةلوليقش نب دمحتو نيرم ىنب دياق se se نب

 ass لقحاو ةيناولشب de Lol لزنأو هقنس ىم ناضمر À اهلحدف

 رجالا نبا دي تلصتاو dsl ةدعلاو لاملا نم هيلع dut ناطلسلا ناك امو

 So ىب cols أولسأرو ةزاجالا نم ya hall رهمأ عنم ىلع ةيغاطلا ديب

 نم ةعناملا هب قياوعلا لازنأو هروغث داسفأو ناظلسلا ةقاشم ىف غلسارو رجلا ءارو

 ةاذابلاو LS منيب Les اونسأو SL ىلا ضوهنلا ىع هلايذإب ذخالاو هتكرح

insلع نم بايث عم ليدل قاع نم نيثالث رجالا نبا ىلا ىنساريغي  

 ةريشع كلذ ءافك y) ىساخلا ناورم نبا ةبك رجالا نبا dll تعبو ىؤصلا

 ناطلسلا ىلع أاعيج (Rasa تقفطصاو 85,5 هقيده ىف لالا اع ري ملف راغيد نالأ

 نيملسملاريمإاب ربخل لصتاو مهلا هبهاذم دسو مرمأ ماكحأ ىن اوغملب دق نأ اوأرو

 CRD عبس مناف té رست ىقوزغلا نم هعجرم ابيل | دمص ناك شكارمب ار

 مسحو اهفارطا ىقف ةلباسلا مداسفو sels rés برعلا eus نم ناكامل

 ةعلاغل ضبن ةريزجلل ةيغاطلا ةلزانمو ةقلامو ىلحم نباربخ هغلب الو اهءاودأ

diaدي 7  dalىلا ىبتنأ  Lunelةريزجلا ىلع ةيغاطلا لوزنب دل هافاو  

 عمبر ذغم aise هايطاسأ تناك ىنأ دعب لاوش سداس اهب هركاسع ةطاحأاو

 لصتا à ليحرلا ىلع مزمعاف هنودعتسي هيلا أومعبو اهماهتلا ىلع ىرشم هنأو

)١( Ce nom est écrit sans points dans les mss. 



 مورس

CDS pre dsمج م ىنايفس رمهمأ نوناك نب دوعسم  Sasنم سيفن  

 ءاجو مزاح ىنب ىبخي هريزوو كلاموب نب نمفشات هدفاح هيدي نمب مدقو اعجار

 [LL هركاسعب ناطلشلا ,dl ىومسكسلا لقعمب دوعسم قحلو lis "ىف

 ىم رغاصالا اولتق منأو تاوقالا زاوعأو Jill 3 9 pad dé ىم ةريزجل

es,كلذ هيهاف رفكلا ةرعم م يلع ةيشخ  slدقعو هيف رظنلا  ds 

où peريمالا هنبأ  Aوزغلا ىلع شكارم م بوقعي  LA)ىزغأو  JALUAI 

 ىنهيعبجسو nue d'u نم يفصل ةيخط 4 Joss مودع Le 4 رجلا 1

 مسقو السو ,at ةقبسب ةأرغلل Lab lei دادعاإل Li دالبلا 4[ زعوأو

 Ah توملا de fee تقدصو sd ىلع نيدسملا مه ترفرتو تاهطعالا

 ُط ىنمللسملا 74 ,RUE dsl ا dia Sale قزعلا متاح وبأ هيقفلا

 اوبكرف هدلب لهأ ةفاك رفنتساو دومحملا ماقملا هيف ماقو ىنسحلا ءالبلا كلذ

 ةريزجل ىف قمملاسملاب لؤذ La ىبأ ىأدو هقوف أمف مقحم ىم ىميعجأ رجلا

 هاحاوس be دعأو هدعهع ذينو هتالاه ف م EEE) «de ةيفاطلا ىارستنأو

 زهانت ةتبس قرم ليطاسالا تعقجاو نمدسلل اددم ,dalle ةيرملاو USA نم

 هلع لاخلا قا ويشار اور A يراك كوم رمح رد دنا
 ES) CE ail ىنع اوعلقأو ,Al بوقعي وبأ PA ممل دقعو AXE لضفأو

 Jadl قرم ميركلا دلوملا ةلهل اوتابو هوزاجاف رجلا ىف معوْلق ترشتناو كوالا

 74 : ١
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 ودعلا اوصغن ىتح الو الكالا كي موربصلا لزنو لاتقلا ,ei موابطخ ركذو

 كلمو ملا مميشغو Pure | Real بابعلا ىن اوطقاستو اوفشكناف لبنلاب

 ةيفاطلا ركسعم لقخاف ةونع اهتضرفو ة 5 قرم less مليطاسأ نودسملا

 هنيحل حرفاف ةمماحل نم هعم نمو بوقعي A رهمالا ةزاجا نم بعرلا ملخدو

 نم ريتك ةلتاقملا نبلغو !CD PE als AB) Al, XL ىع

 دلبلا قاوسأ الم ام هكاوفلاو مدالو ةطنخل نم اوفغف مفلخم ىلع مكسعملا

LLنم ةرمملا اهتلصو ىقح  ballبهراف هنيحل يقعي وبا ريمالا زاجإو  
 رجالا ىبا عم ةنتفلا ناش برش راد ىلا ومغلا ىع هدصو ةيحان لك ىف ودعلا

ol «sl;ىلا هباجاو ادي ةطانرغ ةلزانمل هب لصيو الس ةيغاطلا عم دقعي  

 5 À لها ددم ىف مهلا نبأ ىلع ةدجومو مسا نم ةبهر ةيعاطلا كلذ

 ىنميدسملا رهمأ هييبأ ىلإ بوقعي وباريمالا مزاجاف كلذ دىقعل هتفقاسأ كثعبو

 مةيغأط ىلا معجرو bu, des déc :ئوزو ةنبآ ىلع ,LS أهل بضغف

Rizىلا ناطلسلا ىبا بوقعيوبأ زاجاو ىسلا  dastلمهادفو هعمو  A5«  

 لزنف ليدنم ىنايز يأ هنبا مهلع ىلوو سوسلا دالب نم dite ناطلسلا اوقلف

 ارحبو ارب مهالا نبأ ةعاط ىم «) A لزانو ةهغاطلا عم ةدقعلا مكحأو 5 ميزه

 ممعاطب ةيبرغلا نوصحلا لها هيلا ىوضناو ةريزهل ىلا عجرو هيلع تعنتماف

 ةيغاطلاو تكعئتلماق 355( لزانو برغم ا ىم ددملا هءاج à ملبقتف ةيغاطلا نم أر ذح

 ةلوليقش sv) عم ةطانرغب el est كرانتوب ghost Je es كلذ ,ءانقا

 ناطملسلا نب نايز exe نب 'مم ىنب ةملاسم رجالا نبأ عجار 3 ليلدلا نبأو

deiهعم عقجأو  Easy sheetهركسعم نم ناطلسلا لحترأ الو دعب مكذن  

 dl هقيرط نم عجرو ركاسعلا ازغأ à سوسلا ديري ىويسكسلا Jus ىلع

 قافالا ىلا هباطخ تعبو ساف ىلا لفق رسرملا ةازغ تضقنا اذا ىتح شكارم

(1) Je pense que ce nom doit être lu ةلترم Le ms. F porte ةليرم le ms. 8 ةليزم etle ms. C ه] بدم 
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 dix هليلأ ترج (Los 5x كلت és ىنيلسملا لاوحأ ىم fs! Es نياعو ةيخل

Lolةييعاطلا زازمعأ نم رجالا  Lesنم هسفن هيتثدح  palةيسادنإلا ةريزجلا  

 سيعرلا DEC ةلوليقشونب ,du 2 هوسفأخم رجالا ىبأ ىلع هرهاظو Las كتف

gym solةطانرغ هعم لزانو هما ىدأو حاس قاحا أ ني  dauحست  | D ms 

 ىم كلذ axes ةتانز ىم ةطانرغ كاسع Arai), Lis bel مم loss ie ةسهج

FRAهو  à AL fadeنب  de LHنيغيبرمت ربك طعم ىب ىهفشاتو  ES 

 JE Gi دبع ىب RE نب tee نيرصم ىب ضابعا نم Las دبشتسأو

 ىلا شا ىداو بحاص هللا دبع دمحوبا سيءرلا اهدعب نينامت dau هيغاطلا

 EP fake زمعأ دقو لصحعرأ مث [LL اهيلع ماقأو ةيغعاطلا Lib ةطانمغ ةلزانم

 all عمعيف عنتماف ةقلام ىنع لوزنلا هيلع طرستنو ةملكلا قانغتاو ةعداوملا

 ىنسأرهخي dix اهمظعأ ىنم ,AS sL 4 ىم Ale نع ةعناملا قساوعلا ةلازأ ىلا

 لاصنالا نم شنوفدا at cols ةيغاطلاو A نبا نيبو هنيبرأد ام نقمتسأو

 sel ىف هجيلا ىلتكو لف ,GUN ملصلا ديدجت à هيلا نعبف قافصالاو

 ىلا لفقو ىنسارخيوزغ لآ dass نيمدلسملا رهمأ cie برغم ا دالب ىطو ىلع

 -ol 4 J داعأو Jia al Laos ةميطب هلوؤن ىم y4#) ex سف

 مما ,AMI منع ىاهلاو ىنيجوت ىب dl ىلجلاو هيلع à :ةماقال

ol pas gelلحتراو هنايغط ىف حلو دعقو هنباكر ىف  MEN rl 

 ىزاعب هكرداو ركاسعلا قى بوقعي LI هنبأ مدقو حست dau del ساف نم

(1) Ce nom est écrit sans points dans les mss. 
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 () امفأت ىلا رث Ab ىلا لحترا رف ركاسعلا راظقنا ىف ملت ةيولم ىلا ul انو

 one تقتلاو متعجان ةفاكو Ale برعلاو ةتانز دوشحب نسارخي dal دمعو
 ناكو لاققلا Hé ناركسعلا اهراتأ de بكرو برح منيب تناكف موقلا

 لعجو هفاصم نيدسملا يما بترو «© ىنفيت بعلم نم ةزوز ركب فحزلا
durs"ةبيتكو  dslلاققلا دةشاو ركسعلا نيحانج بوقعي يارهمالا  plu 

slots se ch yدمع  bibمعلا:  Ses pale par eh, 
 نميلسملارمماركسعم تابو طمطاسفلاوحالسلاو عاركلاو عاقما نم مركسعم ىف

Rasدغلا نم اوعبتاو مليذ تاوهص ىف  JETبرعلا لاوما تفيتكاو مودع  

des LUIعم اوناك نيذلا  Axel, olمسأشو مهن نم نيرم ىذب ىديأ  

Las,دالب  alsةتانزو  So ol,ىتبريمأ ىوقلا دبع نب دمحم  

 ,où à lus ابهن 85 ىن اعيج اوثاعو كتابصقلا dual هيقل ىنيجوت

 ديك لوسول امولقم نواسلاب GAL 0# ذخأو مدالبب AI ىف نيجوت ىبل

 ils نم ميلع أرذح ,Gil لبج نم متاجخم ىلا هموقو ىوقلا دبع ىب

olبريغملا ىلإ لفقو أاهنع جرفأ مث  Jessنم ناضمر مست ساف  din 

aléلمحاف شكأرم لا ضيم  ét Lesهغبأ ح منو اهدعب نينامثو ىدحأ  

 ىلع ةيغاطلا رص صخارم abs هراطقا يودتل نوسلا ىلا بوقعي !بارممالا
 داهبلل نم هبرأ ءاضقل منيب داسف 3 ةصرفلا sxëb هيلع zx d<Ls هنبأ

Ltسلدنالا ىلا ةزاجالإب اردابم  

(4) Le ms. F porte ايفأت et le ms. © امفات 

(2) Le ms, F porte ىقنم et le ms.B ىقمت 6 
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 نم ةزاجالا هذه ئف Je ةينارصنلا Lx هيلع ةحاش

 اهب هافو شكارم ىلا ,JS ساف ىلا ناسملت se نم ناطلسلا حرخ امل

 هنبأ ىلع اخيرص هقلم سيماوقو ds ءاعزو هققراطب نم ةيغاطلا دفو

à<leرصنتساف هرما ىلع هويلغو ىراصفلا نم ةفئاط ىف هيلع جرخ  pal 

 رممأ باجاف ميديأ نم هكلم عاجرتسال dl, Rod هاعدو fre نيمدسملا

 زعوأو ز اها رصق ىلإ ىقتنا ىتح لحتراو هقارتفإب ةركلل ءاجر duels نيدسملا

 نم ىناغلا عيبرل اهب لمحاف ءارضخأ ىلأ 5, SLA ىلا ad سانلا 21

duل ىتح راسو سلدنالاب روغتلا للاسم هيلا تعقجاو ىنينامو ىدحا  

 ربكاف ناطلسلا re الموم مالسالا زعل اليلذ ةيغاطلا اهب هافاوف م دايع ةرضع

 ىنمملسملا لام نم ىنلا ةياه هتاقفنل هدمأو هردق مظعو هلصوم ميكو هتدافو

 هذيل باقعالل LÉ مرادب ىقبو هفلس دنع 548 [SJ جاعلا Less ىنهرتسأ

 ةيغاطلا نبا ةجناش اهبو ةبطرق لزان ىتح ايزاغ برملل راد هعم لخدو دهعلا

 اهيحاونو Liles ىف لقنتو اهنع جرفأ مث امايأ Lilas هقفئاط عم هيلع جراشأ

 نصح ىلإ Al ىتح اهنارع برخو lee G ele all ىلا لترأو

 مئانغلاب ةركسعم قاضو نيملسملا ىديأ تالتماف رغفلا ىصقأ نم طيرجم

 نيرع ES Lu نم نابعشل اهب لقحاف ةريزهلل ىلا لفقو اهوقاتسا ىلا

Ex PEىلأ  dellناطلسلا  RSهب  per Lolعجترأو هدبع هيلا ذبنو  

(1) Le ms. F porte se 

7$ 
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 هلومصول هيلا ناطلسلاز عج ةنسلا هذه مناف هركاسعب هلزانو هدي ىنم بكنملا

 Jhs à a ىبا ةعاط عجار مث هتوعدب اهيف هاقباف ةينارولش مر ةعيبب

 هركذن ام ناك نأ ىلا بكنملاب اهنع هضاعأو dis Jus du نم

 ىناطلسلا ىناحتو رجالا نب عم مسلا 1 os ريشا

 كلذ دعبوزغلا ديدجت à ةقلام نع

 ةالاوم 4 0 هتلئاغرجالا نبا ىثتخ ةيغاطلا ديب ناطلسلا دي تلصتا ال

 تم ,bel هسفن ىلع دقعلا هل ,[x هديب هدي لصوو ههبأ ىلع جراقل ةحناش

àنم ناطلسلا عجرو امش رجالا نبا نع ةجناش نغي مو ةغتفو اران سلدنالا  

 نم اهيلا ضينو ةقلام ةلزاغم ىلع عجاف هنبأ de رهظ دقو ةيغاطلا عم هتازغ

 ةقلام ىلا sul 8 اهلكة يبرغلا نوصعلا ىلع بلغتف alé نيتنث متاف 554

 ىف all رس هل اديورجالا نبا ىلع قاظنلا قاضو هركاسعب اهيلع خاناف

 مو اهتطرو نم ضالخل ىف هرظن لهو Ye salle نبا ةاخادمو ةقلام ناست
LU.هنبا ناطلسلا دهع 0 الإ  Lاخرصتسم برغملا نم هناكم هبطاخ فسمي  

 هاعسم 5 ةيوقملا ختغاو هباجاف مودع ىلع نيدلسملا ةملك عجو قرا اذه عقرل

 pui die بغرو ةقلام ىلع هركسعم نيدسملا ريما ىف مفص رهشل زاجاو
 3 لموي امل هغبأ ,dus قعساف Lis هل ىناكلاو ةقلام ناش نع رجالا ىبال

 نبأ لما طسمناو ملسلا دقعنأو هتملك ءالعاو هودع دابج )5 هللا ىضو نم كلذ

veةريزهل ىلا ناطلسلا لفقو نممدلسملا مدازع تددجتو  ousراد ىف ايارسلا  
(4) Le ms. F porte ةعيب 
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 عمبر ةرغ ايزاغ جر ةاطيلط ىلا هسفنبوزغلا فناتسا رث ,lat اولغواف برغل

 برخو معو ob ةبطرق ىلا قتنأ ىتح ىينايو نيتنث ةنس نم ىناغلا

oiرق نوصل ختفإو  JSىلخو ةرهملاو حن  all, Sunsةسايب  Sel, 

 ليدل حرسف ةلطهلط ىحاون نم ةرهبلا All نيتلهللو رفق ضرا ىف رمسلا

 ot للقاقتل ةاطيلط ىلا هقني مو ابيف .ام عيج ترقت ىتح طئاسبلا ىف ٠

 ,Al برخو 6 هقيرط ريغ ىلع لفقو Jai ىن ,él مدانغلا ةرثكب
 حادأو ةسايبب ده م ىلأ حجر À Et ودعلاو اهتحاسب فقوو ةدبأ ىلآ

botsلمحاف ةريزجل ىلا لفقو اهءارجت علتقيو اهراثأ ىنسني  De) pie 

pui,ريمالا نبا ىسمع هدفاح ةريزجل ىلع ىلوو سمخل نم لفقو منانغلا  al 

 ةرغ ناطلسلا زاجاو ,Lu نم نيرهشل shall اديهش les هبا كلام

 ريسلا ssl, LG ةبخطب LL ليدنم نايز وبأ هنبأ هعمو برغملا ىلا نابعمت

 شكارم ىلإ لحترا هكسنو همايص ىفق امو نابعش رخآ اهب Jet ساف ىلا

 جتغلا طابرب ماقاف ورزاو الس ىجاونل os نم ,pui اهلاوحا دقفتو اهديهقل
 ةيفاطلا كلهم هغلبو Gale ثالث 56 ele لقحاو نينثا نيرهش

Lolىلع ةينارصنلا عاقجأو شنوفدا  duةجناش  Pollىلا تكرخف هيلع  

sdحسو همدازع  aolبوقعي ابا  dsوسلا دالب ىلا ركسعلاب هديع  
 هماما اولفجاف ةلودلا ىلع نيزتنملا bd ses متيداع CS برعلا وزغل

 رقكأ كلهف وسلا دالب نم gba al + bad ةيقاسلا ىلإ مرانا عبتاو
 رممأ لالتعا نم هغلب امل ,Ja اشطعو ةبغسم رافقلا كلت ىف برعلا

 Lx وزغلاو sed ىلع مزتعا»و لبا دقو شكارم ىلا للصوو نيطسملا

 هركذن امك هللا



yةعبارلا فىسوي :ىأ ىناظلسلا ةزاجا ىنع  

 مللع bb هتيشاحو ددوغج ضرمعأو ةزاجالا ىلع نيملسملا رهمأ pie ا

 تالقل ةرخالا ىداج ىف شكارم نم ضبنو رهفنلاب برغملا لمابق ىف تعبو
 لحترا رم هكسنو هموص هب ىضقف نابعش ىصتنم ,AHILL لقحاو نينامتو

 ةعوطملاو ةقزرقرملا نم ,sd ركاسعلا ةزاجأ ىف Er ةدومعم روصق ىلا

 لمحاو اهدعب عبرا ةنس ىنم رفص ةرغ هسففب رجلا زاجا رث هقتنس ةماخ

pb:ىلا اهنم راس 5  aaىنح ايزاغ جرخ امايأ حادأو  Alىلا  «ssh 

 دالب برخ Us ىسنتو GS رمغت ,Lil ودعلا SU ىن لويد 2 كل

tas allاهيلع خانأو اهتحاسب لزنف شيرش ةنيدم كصق ممضرأ رمدو  

teى اهلزاعلار  De es hate 
 لها نم نيدهاجلا نم رفأو عمجب كلام بأ نيرع هدفاح قحلو هيدل تفاوقف

 ةيام سه زهانت ةبشان ةارغ ةقبس ىم ىنزعلا ,Las il الاجرو bus برغملا

 ةودعلاب ىتب ىنم رافغتسإب بوقعي a ميمالا هذنبنع ds ىلأ زعوأو لجرلا نم

 ىلا ىلع دحاولا دبع نيروصتمرخاآلا هدفاحل nue, SL ىلا نيدسملا نم

 هقنس ىم رفص رخال ةيليبشاوزغل هحرسو ةيارلا هاطعاو ةازغلا نم سراف

liesأورصو  heاهوحابتساف مفرصغم ىف ةنوم  Lidl,راسالاو لتقلاب  bass 

 نب نارع نب دمحمو وطع نب دمحم os تعبو مدانغلا نم ٌميديأ تالقمأ دقو

 Dhs ةيماهل ىعض اوفشكتساو ةطورو رطانقلا نصح اوفاوف انويع ةلبع
 ةقالغل obus ill نم اهلثم ىلع دحاولا دبع نب رع هدفاحل ةيناث aies روغخلا



#1 

 se مئانغلا 0 مي .LÉ ىلإ 25 0 هاطعأو عمبر نم

 ةرسغ A هوفأوو (Ne me au ES … حرس À اهنارع

Lauملاومأ  àدقع  gbناسرفلا يم للا ىلع ىفرعم ىأ هنبال عمبر  

 اهنارع بر Lexsoles كم (el فقنت ىتح راسف ةيليبشاوزغل هحرسو

 ىلا عجرو ,Mal ايبس هرحسع ىديا تالتماو اهءارجت عطقو Less قرحو

 ةاتاعلا ,ls هلهأ ىلع Sie هومحقاف dau ةأزغو és م لجرلاب هدمأو

sul lasةيرذلاو  be,نع ةرشع عبسلو بارتلاب هدخ  vilبكر  

 هحايتساو رانلاب هقرحو هبرخ رك سعم ىم أبيرق )1( Liu نصح كبأ ىناطلسلا

 ركسعو ةيذك re us Lib ةفاكو برغم لهاريفنب ةودعلا 0 بوقعي

Dنيدسملازممأ بكرو  poleةيفاوملا ركاسعلا ضرمعاو ممدقم روربو  
 برغملا ةوبأرب يم فال [dsl, seal ىم افلا Je ةقالث نناكف ذمموي

 ىنيمفلأو ةقرقرملا ىم ىالا ةيم de ىناطلسلا هل دقعف دابجلاب ملك وعوطتملا

 وزغل هحرسو ةبشانلا نم نيفلاو لجيلا نم افلارشع ةثالثو ةعوطملا نم

Sa ىلع les هلاومالا رفحا pad اي مق فاو 5, للنمو bath ds 
 ةباغلاو  ueأو اهارق 5 0 ةيليبشا طيسب  dieىم  hdiىلا لفقو ةدع

 فيرط نب ليدنم ىايز وبأ  epهلوصو ةأدغ هل دقعف ىمهدسملا

)1( Le ms.B porte طوقمم _ Onlit dans le هه 8 طوقتنم 
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 تعمطو ةنومرق ىلع رافغاف ريبكلا ىداولاو ةنومرق هازغأو خا ركسعب هدمأو
 دلبلا ىف pl ىتح اوفسشكناف Jul مقدصو هل اوزربف ةعفادملا ىف اهتيمادح

 مو ةونع هومكقاو راهن نم ةعاس هولتاقف دلبلا نم ابيرق ناك حرمب اوطاحأ رث

 (rl, es راغاف ةيلْيبشأ ةحاسب ىقو ىتح ol al لزانملا ىرقتي لزي

 هركاسع ىديا تالتمأو Ib همرضأو ball ىلع Le allés ناك اجرب

 ريمالل دقع JU عيبر نم ةرشع ثتالقلو نيد سماريمأ ركسعم AT لفقو

 قو .ةونع ,Last, Lot ابيلا دهصف () رتومك ةريزج ةلزانمل بوقعي ىبأ

SEدقع ىداجج  LIنب  cesنب  deهتلخادم دعب ناكو  balرع  

 رهو عجرو هضرف ىفقف À ىلا حرخ نيعبسو سه ةنس ةقلام نأش ىف

 Lau quiet sg Le اك راع“ ul خلا 85h use ةعيولع ن
 ىف ايزاغ سلدنالا ىل زاجا رف برغلإب هموقب قحلو هحرس 5 نيناميو نمتنت
 ىلا هحرسو ناسرفلا نم pale ىلع shall هذه ىن هل دقعف ناطلسلا باكر

 نيدهاعملاو دوبملا نم bise كلذل هعم تعبو ركسعلل ةيبر نوكيل ةيليبشا

 كلذ ءانثا ىيدلسملا رمماو ةجئاص ةيغاطلا رابحا هل نوفرعتي ىراصنلا نم

 pe لك ايرسلا تيوراتالا فسنو بيرخلاو Jet ابحواريو شيرش ىداغي

 ةيار دقعوأ شمج ءازغاوأ ركسع sage نع امويولخي الفودعلا دالب ىف ةلهلو
 ,LL برخو ةمنارصنلا دالب عمج ىف نإرعلا ىسقنا ىتح ةيرس كعب وا
 ةريتنرفلا طئاسب عيسجو coll لابجو ,dau ةنومرقو ةلبلو ةيليبها
 داركالا رممأ ىزغلا رضخو مشج pr نم ىمهماعلا داع تاوزغلا هذه ىف ىلبأو

 lb usa همهم رع ,dl كش Las خلاب ناتو القت ذاب
 ابهنو ةراغ ,Lars ابيرخت اهفسنو اريمدت اهرمد الف pres, ea نم

Las ny,نكسعلل "نما ةرمللا ايعظعتإو اعلا  de palلمعلا  eh 
 )1( Le ms. F porte رثويكا le ms. 8 ut et lems. C رتوتمك



Hp 

 ةطانرغ ددم هافاوو بجر رخال شيرش نع  geىلعي مدئاقو ةازغلا رحاسع
fol dial, LS, ةربم ماقلف ةدرب ىداوب GA دبع نب le ىجأ» نم 

 ضارفلا نود ضارمتعالاو قاقزلا لالتقحإب هايطاسا ىلا زعواودعلا نأ هب لصتاأو

oct el ds طمعا كيلر تحسس نددت تلد 
 اهنم تفاوتف هلمااسا ىدتساو خفلا طابرو ىبيرلا دالبو فيرطر  Leنوثالثر

 ةاماكتم الوقسا  Line 4أهديدعو  Milesىلع تدترأو اهنعإودعلا

aile لهاو ةجئاش ةيغاطلا نقيتساو ناضمر ةرغ هريزجلاب fast, اهباقعأ 

 نا  psتمعف دق  fabةعفادملا. نبع رجلا اودمبتو تير , DUاره
  4ضو مسلا  beلصوو ركذي ام ىلع منع هتيداع ىك ىت نيملسملارهمأ ىلا

 ىبا نيرع شيرش ةلزانم نم هناكم ناطلسلا. ىلا  esنب  deىلا اعزان

 ةحلط هاخارماو هبعالت نم قبس امل ههتاف هتعاط  LSفيرط ىلا لقحاو

ses, .رسع dual Jet parut OS لا LL Lu, اهب Jaxel 

 نم ركسعب هدمأو بكفملاب هلع ىلع ىبوم هاخأ ةيناثرقأو ناطلسلا ىلا اهلهو

  Hi Je leمع  Julناطلسلا باكر ىف معو ةحلط زاجاو هلاقتعا نم

 عضو  (y pareماقأو بكنملاب اهنم قحل 3 ةطانرغ ىلا ناطلسلا دفاح كلام يا

 عم  weنب ىيحي نب  deهماقم ىضرو نا طلسلا هرقاف

audi داقعناو dla ةيغاطلا ةدافو نع val 
 كلذ ةّيفت ىلع ناطلسلا كلبمو

 رهيمدت نم لزن ام نيطسملا رممأ ىم شنوفدأ ىبأ دالب كغ ةهنارصنلا مناب لرذ امل

 ىاستناو ملقاعم بيرختو متلتاقم ,sol مئاسن ىبسو ملاوما حاستكاو مارق



 مس.

pileتغاز  Reنا اوفقمتساو رجانحل بولقلا تغلبو راصبالا  pole Yنم  
 نوعجوتي ةلذ مقهرت عراصبا ةعشاخ ةجناش متغاط ىلا اوعقجاف نيدلسملا رممأ

Leباذعلا ءوس ىم هللا دونج ممقاذا  JAI el,هولهجو  deةعارضلا  al 

 الو كلذ ىن هيلع ةينارصنلا رابك نم ءالملا ذافناو مسلا ىف نيملسملا ريما

 1 الهلل lab pis عيدا Lans لات وأ لعراقيادعم pages JES ةلد
 متقراطب نم ادفو نيدسملا ريما ىلع دفوأو هنيدل ةهضبلاو ىسفل نم

 م: ميلع ازازتعا abat ريما pass برخلل رازوا عضوو متفقاساو متسمامقو
 هموقو Aus زسع نم ءأش ام طرتشي نأ ىلع ts I ديدرتب ةييغاطلا مداعأ

 زعل As هيلا متيغاص ىنقمت امل مسلا ىلا < نيملسملا ريما مفعساف

Rielىلإ,  alu Lطرعشاو  Le paleىف يلد  lueنيللاسلا  
 كولملا نم هناريج ةيالو ىف هتاضرم دنع ىوقولاو هموق رمغو هموق نم ةفاك

Aigle siبيرضتلا كرتو هدالب نم برس رادب نيد سمار اجت نع ةبيرضلا عفرو  

 نبأ قل دبع ,ر LES تعبو ةنتف ىف منيب لوهدلاو نيملسملا كرلم نيب
Ge alتدقوو ءافولا ىت دكأو خلبتساف هدقع ماكحأو كلذ طارتشال  Jens 

 cles نمملسملاريمأ نود ee للا دقعل ste وهو ةيغاطلا ىلعرجالا نبا

 ىنيملسملاريمال دقع ام Real Ste نبأ pare Pat dis هتقعفادم

 مسلا plis jee مسلف ىعءابا ديبع منأ اهنأ غل ,JE, dile Jul هموق ىلع

 اوفرصناف Sas هعافدالو هقمواقم قيطا تسلو نمملسملا كلم اذهو cdi ا

 نكقهتل ةدافولاب هيلا سوسو ناطلسلا ةاضرم ىلا هقيغاص dl دبع ىأار ألو

 Tail نيكستو Lol لس ىف كلذ ةبغم هاراو ةدقعلا مككستو ةفلالا

 نم هدبع ىلو بوقعي ىبأ pal ىتل لاسو هقافو ىلا ىتصف ةفلالا نيكو

 ركسعم اتايو شيرش نم سارف ىلع ,(tar هيلا لسوف هيلع نيمطيل لبق
(1) Dans les mss, F et 0 ce mot est indéchiffrable. 



 كلا

 عمم

huiريما دقو نيت اومم| اعلا غلا نم الترا ةركااعم  gotلاقتحالا  

 äls se نسسحأب ىنيمدسملا ريمأ هيقلو ةيماشل روشوو ةكرملا و ةلملأ

 فحتا ةيده هيدي نيب ةيغاطلا مدقو للملا ءامظع نم هلثم اهب ىقلي ةمارك

Leهدالب فربظ قم هنبأو ىنميملسملا رهمأ  Las LEىم 25(  plaىثحولا  

 Sell Lis ىرظلا نم كلذ رمغ di شحولا مج نم ةراجو لئيفلاب ىمسلا

 ES ةيغاطلا لبقتو مسلا دقع ;js اهتفعاضمو اهدافكب اهولباقو هنبأو

 ىضرلا نم هردص ءلمم هموق ىلا بلقناو هيلع مالسالا رعب ىضرو طورشلا

 ىراصنلا دا ىلا معلا نعمك نف كدعسب ol ىنيدسلملارممأ dis لاسو ةرسملاو

 هموسص sais sa p ES» ىبيتليلل 5 4 ىنيملسملا مما ليفقو

 كلذ ى مقبسأ نم AE ىنينموملا رممأ سلجم ىن 2H ديشمب طفلا موي

 اهيلع دقعو حلاسملا اهب بدت ف روغملا قى هرظن نيهملسملا مهما لعأ À قسن

 كتدحيال نإب هاصوتساو ةقلام ةب رقم ناوكوب ,dsl ليدنم نايز ىأ مالا هنبال

 ىرخأ ةحلسم de ىمماعلا دايع ىأ نب دايعل دقعو be ail نبأ دالب ىف

 5 lues برغم ا Ji NE بوقعي LI مالا هنبأ زاجأو ةنوبطصأاب ,ةلوفأو

 dire دباق ىادنرلا مساقلا ىبا نب دمحم دُناقلا لوطسا ىن زاجاف هرومأ

 تسلط Lx سير دا ls dl دبع كولملا ىبا dat ربق ىلع ءانبلاب هملا زعوأو .
 باتكلاب اهشقنو pa نم Léal مروبق ىلع ىنبو اطابر كلانه طتخاف

 لالخ كلهو bass اعايض كلذ ىلع فقوو (ol a ةوالتل ءارق اهيلع بقرو
T1 
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 ىركسعلا ليدغم ىبأ نب ىيحي هريزو كلذ  cartناضمر  Jacl àكلذ دعب

  UEىنينامتو  Liliىم (& 5

 Last ls امو بوقعي يا ىناطلسلا ةلود ىع ربه

 هليسلا لوا ارجشلا val واسف هرم: ةزيزفلا» sus A مسالا رنيم Jet ام
eyes gt adنم هناك ومو " allقدقووليسلا ةاعاق"  Ja abat act 

 اوددخ رجلا عيلازاجاو هموق ءامظعو همبأ ءارزو سانلا ىلع ةعيبلا هل ذخاف هلوصو

 ناطلسلارما دقعناو ةفاكلا ىلع اهوذخاو salés سمح ةنس نمرفص à À هتعيب

 ةأكوب ذخالا سافلا نع عفرو sl حرسو تالصلا لزجإو لاومالا قرفف نمموي

 ىلع روبلو ءادععالاو مظلا نع لاجلا soul ضبقو Roll ىلا اهبيف ملكوورطفلا

Leسوكملا عفرو  tsناكو ةاباسلا حالصا ىلا هءانتعا ىرصو بقرلا موسر  

 رذامف Ga lego برضو el نبا نع كعب نا aol نم ثتدحا ءىث لوا

 عيج نع هل ىناجتو Less, se هقملو عمبر Jill م ,Al هيقلو هملا

 اهناكم نماقرفتو ىيرطو 5 54 ىدع ام هتكلممل تناك ىتلا :ةيسلدنالا روغلا

latte Let deدفو اهب هافاوو ةريزجل ىلا ناطلسلا عجرو ةلصولاو  

 هنع هللا افع çyakudl;sol هل دقع ىذلا مسلا مكح نيددجم déle ةيغاطلا

abسابعلا ةيطع ىأ هيخال دقع ابيفرظنلا نم غرو سلدنتالارما دبمت الو  

 ىلع »ب نساكري نب فسوي نب ىلعل دقعو pale ةرامالو ةيبرغلا روغتلا ىلع
 )0 .Dans le ms "هم lit نسأكوب



 سل

 ريصقب Jet all ىلازاجاو ةركاسع نم ىالا ةثالغب هدماو اهحلاسم

 تلخ ةرستع Qu اهب ,Jul ساف ىلا لحترا رق JU عمبر عبأس ةدومعم

 دبع نب سيردأ نب دمحم هيلع حرخ هكلمرادب هرارقتسا نمحلو ىداهج نم

adىف  dialقحلو ميوذو هينبو  Jusناطلسلا عملا حرسو هسفنل اعدو ةعرد  

slىرعم ابا  lossهركاسعب ناطلسلا مازغاو مب قحف ميلا عوزنلا ىن هل  

 داعو M نع Ji dual لازهفتسا ىف ىطلتو AUS, call ميلأ ددرو

 حرسو FL ءانثأ ميلع ضبقتو ناسملت ىلا سيردا دالوا À dell نسح 4

LE]ملتقب هلا زعوأو ىزات ىلا نايز ابا هاخلا  MSجراخ  «sbم بسجل  

 اوقرفتف نأ-طلسلا ةرداب نم كلذ دنع صاهعالا بهرو ىنمنامتو سمح ةنس نم

Lad,ىبا دالواو قل دبع ىب هللا دبع نب سيردأ ءالعلا ىأ دالوأ ةطانرغب  ss 

 دعب ناطلسلا ىلا css ىبا دالوأ عجرو dix نب otre دالوأو قل دمع نب

 GA دبع نب بوقعي نب دليلجا دمحم sal كلهو هناماو هدبع ءاضقنا

 ناطلسلا ىلع جرخ رق ةبخطب كلام ىبأ هيا نبأ es كلهو هتنس نم نابعشل

 نذاو ةعاطلا ذبنو م ةوالدنف ةعلقب ىركسعلا ous نب ناقع نب رمع

ot sel osdtنبا لا  we Sueنويوو انيك: لمابفلا نم. ميلا ” Le 
 ةرودبنب لقحاو هتلزانم ىلا هركاسعو هباكرب ضبن 3 هولزانو هل اودشتحاف

 ىلع ناطلسلا هلذبو ىنامالا لاسف هب طيحأ دق نأ نقيأو هسفن ىلع مع هفاخو

 ناطلسلا هل ىتوف لونف sad نم هل قثوت نم ess ناسملتب قاحللا ةطيرش

 هقنس نم ناضمر ىف ناطلسلا لصترا رق هدلوو del ناسملتب قحلو هدبعب

 رظنلا لقعأو لاوس ىف اهب لتحإو اهفارطا ىنيقثتو اهداكنا ديبقل شكارم ىلا
 ناسح ىنب ىلا ىوطبلا ىلحت نب ىبحي نب ةعاط كلذ لالخ عزنو اهحلاصم ىف
 al نيا روصنمل ناطلسلا ,aie هسفنل ,Les ناطلسلا ىلع جرخو لاقعملا نم

(4) Le ms. 8 porte هوالدنق et le ms. C هوالدتق 



pa 

 جراوتل لازدتسال هحرسو سوسلا ةيالوب هل دهعو ركاسعلا ىلع كلام .ىبا 225
 ناكمم باتراو داسفلا راثا  dualةطانرغ ىلا هبرغف رع  dassءالعلا يا دالوا

 هلومو موب  Luiف روصنم ريمالا راسف  sadلقعملا برع امغو بئاتكلاو
  Res Géلققو  Aنب  deعيورح ضعب ىف  ehىداج نم ةرشع

  duكس  ésرق ىزاتب قلعف ىناطلسلا ةدس ىلا هسارب تعبو  Las؟”

 اوزغل ناضمر ىف ناطلسلا  Julةعرد ءارصعب  Leاودسفاو نارسعلا اورضا

 ىن ميلا راسو ةلباسلا  acc sslةرركسه دالب ىلع رمو ناسرفلا نم افلا

Euh ىبسلاو لتقلاب fa? REC عجاون رفقلاب مكردأو miss Las. xs. 

 شكارم تافرشب تقلعف مسوءر نم , Lulkeشكارم ىلا هوزغ نم داعو سافو
 نب ىلع نب دمحم بكفف لاوش رخآ  deةيالولا ريدقلا ابلماع  Lyaleنم

  Salبايترالا نم عقو امل نيدحوملا بلغ  de LE.بكفف ةحلط هريبك هاتا اج

 هسبحم ىف كلهو عبس ةبس نم مرا ةرغ ( piكلذ رسثا ىلع كلهو هدعب رفص

AU she نب دمحم اهلاعار شكارم ىلع ناطلسلا دقعو ومع ىب .مساق راو A 
 نم  Ris dsهعم كرتو ىلا ءالو  Laitساف ةرضح 4[ لترا ف ماع

 هللا دمع نيوحر نب ىبوم ةنبأ هسرع ابب هتفاوو عهبر قصتقنم اهب لمحاف

 دبع نب  Giسرعاف هعلود لهأو رسجألا نبا ءارزو نم دفو ىف ةطانرغ نم

 تفاوو اهب راهصالا ىف لبق نم اهيبا ىلا تعب ناكو اهب  Queنبأ لسر
Las هللا ءاش ناركذن ايكابب مفعساف شا ىداو نع GE lus رجالا 



 ناطلسلا ةعاط .ى نقلا ىدار كود نع ريشا

 نمت انا نادلولا قم Lila .كلنم امو ناكم كلذ ةلودللا 3 4 ناكو هنا لع

 قاحا كالو ةقلام des an HF Lol دقعف مهاربأ ,alé! LI هللا دبع

Risاك ةنتفلا ىلا كلذ ىداأتو هنيبو  Nez gl Jess ANNEىناطلسلا ةعاط قى  

 كاس Ru ALU ىسع d Jo sal دمك هنبأ قحلف كلهم à ىقفسوي 5

 نصح كعازسجألا !y بلغو نمتامتو ىنيتند di قاحاوبا كله 13 ىنمهيعبسو

clاهنوصحو  bail,هيلع نسل وبا رهاظو رهالا نبا نيبو هنيب ةنتفلا  

junte els MA RSلملدبلا ناوزوم :ةلئاوبع نع  JLرفا  isa 
 دقعنأ 5 ةيغالطلا جم ةطانرغ ىلع ديك وبأ دوخأ el, > pl cr4>s منيب

 ناطلسلا ىلإ dus سعب رودي لءاربصلا اذه Le ناكر esse تا ىاتعلا
AI dusىلا تعبو ابنع هل ىناههف شا ىداو. نع  md JAةلوليقش نب  

 ريصقلا هاطعاق السب هيقلو les عبس di هيلا ,JS اهكرتف كلذب
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Ps هللاو هستبارق ىف عزام سلدنالاب هل قبي مو | بنوضحو less à 

 ss نم هكلم

 شكارم ىلا هعوزنو رماع ىبا ريمالا حورخ نع ربشل
 ةعاطلا ىلا هقُمف $

 شكأرم قحلو pale pol هنبا هيلع جرخ اهب ماقو سافب ناطلسلا لقحا ال
 el x, M ىلع هدعاصو 54518 عبس ةنس )°5 لاوش bal هسفنل اعدو

 هناقل ىلازربف شكارم ىلا هرسثأ ىف ناطلسلا حرخو وطع نب دمحم اهلماع

colsناطلسلا مرصاحو ميلع ةريادلا  eleرماعوبا صلخ 3 اما  

 Mes قملو تاكربلا of نبأ ريشا: Ji همق L'art لاملا تهب ىلأ
 ضبنو نككسو Lies ةفرع موي Ml ىلا ودع نم ناطلسلا Lass ةدماصلا

 هيلا حرس à اهءاحنأ خودف ةحاح ىلا سوسلا نم كلام ىبا هيخأ نبأ روصنم

ta San pl ssانا لو"  Ab es do Ut dsال  

 al ol+ 3 مهاربأ نب م« نوبح fa JE ىنهف ناكو متاورس نم نمعبرأ

LIهعرذ قاض رماغ  ban,ىف هبالجو هيبا  GAهريزو هعمو ناسملتب قحلف  

 ناكملا مل دهمو ue نب ناقع ماواف ,salé نامت ةنس متاف she ىبا
six ban,ىضرف هيلع هتقنبأ تافطع ا محجر هنبأ ىلع ناطلسلا ىطع 5 امايا  

 هيلا مسي نأ ناسملت بحاص ىسارمغي نب ناقع بلاطو هناكم ىلا هداعأو هنع

 هل ظلغاو هتمذ ,al هراوج ةعاضا نم ياف هنبا عم قافنلا ىنرجاغلا Le ىبا

)4( Les mss. 8 et M, man. appartenant à la bib. de la mosquée hanéfite d'Alger, portent هنكرم 

(2) Le ms. Bporte نوف : les mss. Cet M. نوهجر ctle ms. F رومحح 

\ 



 مما :

Jiىف  à, (lus Jiaنم .ليراتتف :هلقععاو  . LS Bud SEL 
 tas وزؤغ ىلع مزممعأو ةرقاوم أ ,ex ةهدقل أ ىنحالا تكرشتو

 ناطلسلا ,sé ىنساأرخغي نوب Ltée عص ةنتغلا SX ىنع ريف

 ءاركع ىم al متالاجم OS we Lens نييك ىيذه نيب [dar تناك

 ىجحاوضلا ىلع اوبلغتو لولتلا 4 اولقتتنا LL باصم ىلا كّيكف ىلا اص ىلا ةيولم

 تناك ةروكذم اهيف مهبورح مايو ةلصتم fais لزت م طسوالاو cali برغملاب
 ةنقفلاو Ris بيرضتلاب ممفم رصنتست Lil Le دنع نيدحوملا ةلود

satتلصتاو ابلاوحا كلذل  allنمب ناكو  ohنب  oùءأو  

casدبع نب  Las Giأبنم انلقن دهاشمو عساقو  sesلك نم  pis 

 قى ىلإ ىنوكي م TSI dal D LS اهضعب à هيلع ىنسأارهمب ىنودحوملا ظ

 plu ىف هقمواقمل ىدصتي ناك le of الا هليبق روفول قل دمع نب

 fée ىلع Gi ديع ني بوقعي ىلوتساو سوملا دبع ىنبرثا سمط الو 46,
 هكلم ىنسارخي كلم ىلع ىشأ هيلع LasLes مركاسع هتلج ىف تراصو

ze,نومسا الو ةتعلاثو ةينات هب 25,15 ةفورعملا ةعقاولا غالت ىف هب عقواف هل  

 =, هراصمأ "فانز برغملا 3 لمكتساو هكلم ىب Ed دبع نب بوقعي مدق

 als ىف هتلزانمو هعوج لفب هأوق نفوأو drole ىلا لواطتلا نع نسارمتي .

Ab! 5 all,نم ةتانز نم  cbىلا كلذ دعب ىرصناف هيلع ةوارغمو نمجوت  

 رجالا ىبأ باترا الو هرابخا ىن هانلقن امك هاوس اع لغش des هل ناكف دابهل

Sesرهاظتو هكلم ىلع هرذحو سلدنالا نم قحل دبع نب بوقعي ناطلسلا  



 د

zeةزاجالا نم هعمم ىلع ةيغاطلا  dlمتودع  Lis Siléaهتقعفادج  

 تلصتاو اهل همئازع درجو اهيلا all 45e ذخألا ىف نساربخي اولسارف
 دب هل نكي مو ةيغاطلاو رجالا نبأ نيب ام دسف رث هيلع رهاظتلا 3 ميديا

 اك بوقعي نب قفسوي هنبأ À Lu, x GA دبع ىنب بوقعي ةيالو نم

 نيعبسو حسق ةنس هازغاف مترهاظم ىف ok “le ىلع هوعلطاو هانركذ

 دانركذ ايكهتحاس نمجوت ىنب نم هودع اطواو ناسملعب هلزانو هزوزرخج همزهو
 هنا كلذ ةيفت ىلع نايز Le سارعو alle, si نما aile ىلا ىرصنازت

 ةمواقمب هسفن ندحيال نأ اوعز هدهع ىلو ناقع ,tél cal نمنامو ىدحا

csبلغلا ىن عتاماسمو نيرم  chىلا زربيال  ob al ASذولي  pe 

 ىلع ميلغت دعب نيرم ىنب نأ وعز هيلا ىقلاو هيلا وهم ىتم ناردجماب
 مبلغ ىعاضتو متوق تدادزا غناطلس ىلا نيدحوملا ناطلس ةفاضاو شكارم

JE,هل  Les Lesىتاف مناقل ىلا تزربو ملا اهدعب تفحز ىنا كدرغيال هاصوأ  

 اهفرع دقو متزرابم كرتإو اهدايتعا دعب متمواقم ىع عجرا نأ تفنا

 3 كل سهلف مناقل نع لوكنلاو متزرابم ىعزجتلا كرضي الف تناو سائلا

 ةيقيرفا ىلع بلغتلا ىف كدبج دبجاو ةفلاس ةداع الو نىلعم ماقم كلذ

 ناقع تلج ىتلا ىف اوعز ةاصولا هذهو ةضهانملا تناك نلعف ىاف. كءارو

 ىنيدحوملا عم مبرحو ةياجب هتلزانمو ةيقيرفا كلم بلط ىلع هدعب نم هيغبو

 أدمحم هاخأ تعبف نيرص CSS ةملاسم ىلا dut ناقع بهذ نسارغي كله انو

 3 سكرات هافاوو سلدنألاب هيلارجلا زاجاو قه دبع نب بوقعي ناطلسلا ىلأ

 ةندابملاو مسلا نم هيلا ءاج ام ىلع هل دقعف pales عبرا ةمس ةعبارلا هتزاجا

 pl قفل دبع نب بوقعي كلهو ارورسو ةمارك ايلتمم هموقو dual ىلا هعجرو
 هيلع جراوخل ىزقنإو بوقعي نب ىفسوي هغيارمالإب ماقو نمذامتو سه ةنس كلذ
 مانركذ ايكارجا هيلع هنبا حرخ À مءاودا ,pus ملزنتساو A ets ةبج لكب



 برس

 AS ىلا هداعاو dis ىضرو dal dell ىلا ءاف be نب دمحم ناطيشلا ةالام+

 عم هيلع ىزتنملاوطع نبأ ىف ab SE sal نب ناقع بلاطو هترضح نم

és JE taموزع ىلع مزتتغأو ناطلسلا ةظيفح تكرحتو همالسا نم  JS 

 دبع ياريمالا هنبال ابيلع دقعو نمنايو عست ةنس نم رفصل شكارم ىنم

 هدونجو هركاسع ىف هتنس نم (zu رسخأ ساف نم هتازغل ضبن à ناجرلا

 نافع زكا Suds لرفع ie زاسوا call Jet ةفاكو لمانعلا وصحي

 نارمخلا برخو JET سني اهيحاون ىفراسف اهناردجب هنم اوذالو اهب هموقو
 ةمامت ىلا هنم لقتنا رث اهتحاس نم ىنوباصلا عارذب J5 à عرزلا مل مطختيو

 جرفأ هيلع تعنتمأ ألو اهءارضغ داباو اهءارهت عطقو اموي نمعبرأ اهرصاحو

Seىي.دالب نمافصلا نيعيرطغلا كيم سشتو ىلا اا  

sbهنابرقو ىعفالا كسنو  eteتبلتو  ieدنع وزغلا هلوضف ناك  
 ىلاعت هللا هاش ناركذن يةيغاطلا ضاقتقنا

 هررقل (SOUS et sit فما 20

 ذبنو ضقتنا déle ةيغاطلا ىإب رمخل هافو ناسملتوزغ نم ناطلسلا عجر ال

ssزواجتو  Laىلا زعواف روغتلا ىلع راغو  abفسوي نب ىلع حلاسملا  

cheىس اكمي  solراد ىلا  cdدالب ىلع تاراغلا نستو شيرت ةلزانمو  

 لفغوتو اهلالخ ساجو نيعست ةنس نم ANT عيبر ىف كلذل ضبنف ةيغاطلا

 ىف ol de blé ىزات نم ناطلسلا لصفو ةياكنلا ىن غلباو اهراطقأ ى

 متزاجا ىف عرستو اورغنو هلسامقو برغملا لها رفنتساو ةدومعمرصق Jan ىدامج
 داوق ىلا ناطلسلا زعواف ةزاجألا نود از قاقزلا QI هليطاسا ةيغاطلا تعبورجلا
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 اولقةقاف نابعش ىن قاقزلا رجب ليطاسالا تققلاو مازغاو لحاوسلاب هايطاسأ

 ET Fake قيضوربشا ةثالثريجب نصح لزاخف ايزاغ بر راد لخد مث ىّقؤوطي

 ركذن ”Es ةزاجالا هعنم ىلع ةيغاطلاو 8 !y رهاظتف ىيعستو

 al اهداعأ ل هن LlLi ه.ةرهاظمو رجالا [y صاقتنا SE ربع

 LS ىف خلبأ دقو Less اك ىيعستو ىداحا مناف هتازغ نم ىناطلسلا لفق امل

 درمأ ةيغعاطلا هاف هدالب 3 Es ودعلا
 ةجلولا سهلاو هتاطو هيلع تلقثو

: 

 Josh ae ءاليتسالا all ةبغم il ىأرو aile رجالا !gp ردع هنود م

 نم هناكقسا نأ اوئدحتو ايجن ,bols ةيغاطلا ضوافف هربمأ ىلع هبلغو

 هيفافح ىنيملسملاروغت ماظتنأو قاقزلا محب ةفاشم y وه Lel ميلا ةزاجالا

 روغتلا كلت 4 ob ليطاسالا نع الضف اودارأ ىتم Riu Ras ىوصتب

 ملوطسا ناكو قاقرلا رحب ىلع مل ةيبر تناك اهنم اوتكقسا اذا منو فيرط

 seb رجلا كلذ did era برغملا Sale Fall} Mano TE أهاقرم نم

 هل طرششو كلذ ىلع هترهاظم رجالا نبا هل معزو فيرط ةلزانم ىلع ةيغاطلا

deىلع ةينارصغلا ركاسعب ةيفاطلا خانو كلذ  ontاهيلع لاو  Jul 



  pisهل .

| one قاقرلا رجب هليطاسا etats هدم ددملا Lys عطقنأو see 

 هركسعم ريسسجالا نبأ ,opel نيكسملا متاوهاو ناطلسلا نم 472( نود

 NT نم ةرهملاو ,Jai حالسلا ىم SA هيلا برسو ,dés Lu ةقلاع

ares,نم ةدم دعب هيلع بلغتو م ةنوبطصأا ةلزافمل اركسع  Ladlتلصتاو  

Jusربستأ ةعبرأ  Seفيرط لا تانضا  La dl Rés Jbs piاولسارف  

 ىنيعستو ىدحأ ةنس ,Aliatul محلاصف AMI نع لوزنلاو مصلا ىن ةيغاطلا

 هيلع laps اكأرنع ةيغاطلا le ىلا < Lol فريمشتساو هديعب مل ىو

 اضوع rad نم dau نع هل لون ناك نأ دعب اهيرئاتساو كلذ se ضرعاف

Lisتاذ دسفف  rssهب هقئاغتساو ناطلسلاب هكسمت ىلا رجالا نبا عجرو  

 نوال بعاوسا ف جرف ديعس ابأ سيءرلا هع نبأ aa dsl لع dile لفال

Caهريزوو  LIزيزع ىناطلس  SIهترضح لهأ نم دفو ىف  na)ديعلا  

 اطوزات ةلزانم نم هناكمم هوفاوف فيرط ناش نم ةرذعملا ريرقتو ةدوملا ديكانو

 Liu رجالا nl ىلا اوفرصنأو ,da) LS دقعلا | 4,26 دعب ركل اك

artsىاعسإب نيعستو  dusنم  salديلا لاصتاو  lle,كلذ لالخ  

 دقعو نيعستو نمتنث ةنس عمبر ىف نساكرب نب ىلع سلدنالا حلاسملا داق

 هيمعاط 4 I Mi) روغت de رماع a ريمالا sys dis هنبال ناطلسلا

 كلانه .هافاوف هركسعب زاجملا رصق ىلا هذفناو اهحلاصم ىت رظنلاب هل دبعو

 ركذن اك رجالا نبأ ناطلسلا

 (1) 10 les mss. Bet C portent هةيمويطصأ |



An ال نالت ىلع راجللاب نبا ةداقلا ei 

 تمكحأو Bilal تيهضقو ممقدافو تمرك دقورجألا Lol ىلا لسرلا تعج أمل

LAنم كلذ عقو مدصأقم ةاخاوملا  Lolدداوعأ ىم أرورس واطو حقوم لجارمجألا  

 فيرط ةعقاو نعرذعلا ىف ,Earl دقعلا ماكهسال ناظلسلا ىلأ ةلحرلا عمجأو

Lilasةئاغال مداد عتسأو  Press eutكلذ ىلع مزمعاف مودع نم  bi, 

 LaL ىلا لحترأ مث ةتبس قع نم شنومنب xl rss ARS ةنس ةدعقلا |ذ

PSىميب  SX?اهتسحأو اهلفحا ىم ناك ناطلسلا اهب »| ةينس ةيده هأوكن  

 de, tie نب wlès ىنحاصم دحأ ريبكلا ssl أوعز Las هيدل اعقوم

 ةيماونب ناك ىلسلا هل قن ا؟برغملاب ابنم اذه صتخملا قافالا ىلا ةقعينملا

 (ser دبعوباريمالا دوبخأو كلانه رماعوباريمالا هأقلتف ,Labs هنوشرأوتي

Liهيقلتل هترضح ىم اهرثأ ىلع ناطلسلا ءاج رق هتربم ىف الفتحاو ناطلسلا  

 طسبو dk هب مكي اه هتدافو ربو هقمركت Es خلبأو ,di هافأوو ه4همدقم روربو

 tie ضرعأو لذعلا نع ناطلسلا ىناهف ىيرط ناش ىع رذعلا رجالا نبا

ds,ىفخأو ربو هنم  Jossةدنرو 554 ىنسع رجالا نبأ هل لزذو لزجاأو  

 al ةعاطل لبق نم تناك سلدنالا روغت نم انضح نيرشعو ةيبرغلاو

is, allرتاخ سلدنالا ىلا رجالا نبا داعو هركاسع  DASىنمعستو  

 اهبرح ىلع دقعو فيرط Load هعم ناطاسلا ركاسع تزاجاو ارومحم اوبحم

 ةدم اهلزانف Pre (1) als نب دوعسلا نبرعركذلارماطلا هريزول اهتلزانمو

 ركذن اكاهراصحو ناسملتوزغ ىلا هه ناطلسلا ىرصو Lie ext تعنتمأو

(1) On lit شابرح dans le ms, 8: plus loin, le même ms. porte شايرح 



 اطوزات Gr ىناطولا ريزولا ىبأ ءازتنأ نع ربشأ

 AA ناطلعلا لازختساو فيولا ةهح يم

 ميسن ىنأ نوريو نيرم ىنب لمابق نم ساطاو ىنب ءاسور be ريزولاونب ناك

 ودبلإب اوقحل نيفشات نب فسوي نب ىلع باقعأ نم منأو نيرم ىنب ق ليخد

lis,سالو ىب ىلع  fs fs es,ورسلا لزي مو متدلج اوسبل ىتح  

 نم ءارمالاب كتفلا ىنومو مي ,LUS مفوناب Lee ةسايرلاو كلذل منيعأ نمب اغبرتم
 هانركذ اكىاسملق ىلا ايزاغ ىزاتب ديعسلا Jaat انو هوقيطي ملف GA دبع دالوا

 مناشب رذنو هب كتفلا قااوزكنا GA دبع نب ىيخي وبأ رممالا مدليب قحلو

 كلهم ربخ هغلب كلامهو نسانزي ىنب دالب نمافصلا معو ةلومغ ىلا رفف لتر اف

CE ||برغملا نيرم ىنب لوهد ندل نم ساطو ىنبل فيرلا دالب تاكو  

 ناكو Ré اهاباعرو اهراصماو ملزنل اهيحاوض تناكف هلاعال مماستقاو

 ىنونتعي GA دبع دالوا نم كولملا ناكو برغملا لقاعم عنمأ ىنم اهب اطوزات نصح

lsنم مئايلوا نم هب نولزنيو  itاذخا نكمل هعالطضاو همانغب  

 دقع دق ناطلسلا ناكو هملا نومسي اع مرودص ,bé طهرلا ءالوه نم ةيصانب
 نوعخي above هيدا كلت عب كلام ىاررسسالا هيا
 ساطاو ىنب ىلع نمسيءر مماع هوخاو ريزولا نب ىيحي نب رع نأكو قمل ue نب
 xl ممسفنأ اوثدحو هيبا كلبم دعب ناطلسلا رمأ اونهوتساف دبعلا كلذل

 يناطلسلا ىخأ نبأ روصغم fée os بوف ةيحانلا كلتب دادبتسالاو اطوزاتب

 هبلغو هنع هبعزاو هيوذو هلاجرب ,dx نيعستو ral dés نم لاوش ره
 gai متو دبتساو هب رئاتساو هافصتساف هرصقب ناك ىذلا Lidl لام ىلع
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 alé ىم نامل كلهو ىناطلسلا dinars Joss هموق دوجحوو هميشأاحو هلاجرب

 She ىب دوعسلا نيرعركدذلارماطلا هريزو ناطلسلا حرسو ةباضا امل افسا

 بريطضأو هافأوو هرسثأ ىلع ot=bhaul La مث هيلع خاناف هتلزانملركاسعلاب

 ةبغم نم Lis ه.موقب gli ىلارع alle ES date هركسعم

 هل DS ad ىسع لوزنلا 5 هقلخادم ىف ناطلسلا ىنذاف رماع هيخأ ىلآ

 عفتماف dal ais Lu نأ ىقخو ناطلسلا ةلناغر ذحووهلل هيخارع نم هل الخو

 اوسراو سلدنالا دفو لوصو ناك كلذ لالخ ىنو هدي ىن طقسو مدن À ئصمم اب

 متهاجول ناطلسلا دفع هل أوعفشي نأ ماع ميلا كتعب4ف dilué ES مليطاسأ

 ىنمب مدقو كلذ هركو سلدنالا ىلا هتزاجا ةطيرست ىلع متعافش تلبقتف هيدل

Leuكغ  dal) st padاوفاجتو ميدل هتيشاح نم ناك نم لوطسالا لهأ  

fe Lilمتايوذو متبارقو  FRAIS | alle,هلاع هب لزنأو ايطوزات  dis 

Jaةنس ىم ىداجرخا اش هترضح ىلا  HARASنيعستو  

 فيرلا دالب ىلإ ناطلسلا نبأ رماع ىبأ عوزن نع رمخل
SUR EUR, 

 نيزتنملا ريزولا دالوأ هلازفتسأو فيرط ةلزانمل دوعسلا نبرع هريزو ازغأو هتاحاوم
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seeكلذب هيلا هيبأ زاعيإب ىيرلا دالب ىلإ ةدومعم رصق ىنم عجر اطوزات  

 bals ىلأ أودعزن نق قفل دبع نب ىدخي ىأ ريمالا دالوا sis اهلاوحا ىنيكستل

Ra d'la)ناطلسلا ودص ىف ترقو  Lotناطلسلا اوفطعتسا رث امابأ اهب  

 < غلبو متلودو مموق نم ملحم di عوجرلا ىف ممل نذأو ىضرف هوضرتتسأو
 هنأ hs Ris L ىف Aus ىلع عجاف فيرلا نم هركسعجوشو رماع ابا ريمالا

 نمعستو سه ةنس ةيولم دالب نم ىفطقلا ىداوب مضر عاو هبا كلذب ىضريي

 نم هللا ىلا ىربتو دعقو هبداكر ىف ماقف ناطلسلا ىلا ربخل قتناو مم تساف

 sus قحلو ابضاغم بهذف هآاصقأو ,abzæ هنبأ عيفص نو هقمذ رافخا

 هيباركاسع هقلزانو Ras اديرط لوي ملف ةراغ لابج ىلا دعص 3 ىيرلا

 ارارم مب ail تذوهمات ةالومللا نب نكيز رظفل رق sd مر نآردو نب نوهم مظعل

 هجورخ نأ Ads خروم ىجلزلا ركذو نمعستو عست Lau () نكيزرمب أهرخأ

 di Si ياريمالا دالوال As (yards عبرأ ES ناك ةزابغا ليك

 معا ,all هانركذ ايك ملتقو هئازتنا cote نم غب ارغا اهدعب نيعسقو سمه

 نامت di ةراغ us ىنم ديعس SAS) كلم 5 ىلا هباد اذه لزي و

 كلانه مموق دعه حوتفلا بابب ىرووف ساف ىلا ولش لاقنو نمعستو
 هركذن ام ىلع هدعب نم ati اناكف اهدج ىناطلسلا اهلفك نيدلو بقعأو

(1) Les mss. F et M. portent رأر دو 

(2) Le ms. B porte ىنكيزربب et lems.M نكيذرمبب 

 اهتلزانمو tds ىلا وزغلا ديدرت ىبع مدلل

 ضاقتناو ,alé عست ةنس هنع ناطلسلا جامفأ دعب نسارتي نب tés ناد



QUE 

bol هريبدت da, اههتيالو 4 cine 5 اي هيلع Pa cb ةيغاطلا 

 هعجرو نيعستو نيتنث ةنس هتلود عئانص نم ىديرب نبا ةيغاطلا ىلع

 رث هموق رابك نم لوسر نسكير كيرلا عم ةيغاطلا  slelهملا  LUدوعسملا

 اعفاد كلذ نظي هديب هدي لصوو هتييتاح نم  dieهيلع ناطلسلا اهدتعاو

tele ةيفاطلا cle, سلددالا ناش نم غرف اذا ىتح تنلا ىلع هل Lie 
 هكلم ىنس نم ةرشع ىدحال نيعستو تالق ةنس ,( Rsىلا ناطلسلا

 نبا ناطلسلا هيلازاجاف نيعستو عبرا ةنس سلدنالا لاؤحا ةفراشمل ةبخط

  vaةبخطب هيقلو ( Kaنوكس نقيتسا الو ةاخاوملا هعم  hatننال لزن
ot هب قحلو نأسملت وزغ agl el) اهب ىتلا روغتلا عيج نع رجالا 

Landes :ىنسأرغي نبأ «de ES ىوارغملا ليدغم ىب تباث كلذ ىدي 

  dassماوعا سانلا باصا ناكو هراجإو هلبقتف  Gasاهدعب امو نمعستو
 رداو هقلخ ركر هللا نا رق اهل اونهو ةنس غتلانو طخ  axzsىلا ننانلا داعاو

 ام  sageعبيرأ ةنس ههلع دفوو مهيع بصخو مهن غوبس نم

 نهعستو  etناقع نم هب اهرصتسم ةوارغم رممأ ليدنم نب

 نب  coulisاعيفش ناسملت ىلا وح ىبأ نب ىبوم هموق رابك نم تعبف
 هتباجا ىن ءاسسأو در جيقا ناممع هدرف ليدنم ىب تباغل  sesميلا ةلاسرلا

 ممدزت ملف هناش ىف  Lieةنس ضبنو كلذل دعتتسأو مدالبوزغ ىلع مز. ةعاف

 ىتح نمعستو عبرا  Alتناكو تريروات دالب ىلإ  Leنيرم ىنب لعل

 ين داولا دبع ىنبو  Laleناطلسلا لماع  Jiرخآلا اهبناج ىو بوقعي

Las}, انييردمو oui لماع QU درطف subis ue نابع لاماع 
Me ae le eus es sui ايلا كلانه ىذا ىضنل 

one ce db AL pas a dure ue ناضمو رص à ele ليكاز 
 ىلا اعجار افكناو بوقعي نب ىبحي يا هيخال ميلع دقعو هجورف. دسو هتطايخ



br 

Same pes نابسملت ىلا ايزاغ ىمعستو ue ةمس ساف يم pré À ةرضحلا 

  PEةراعزلاو ةفيسم ىلع بلغتو اهراوسأ , xlىنمعبرا ابلزأنو ةموردن ىلا

à رطفلا نات Lie جراف dake ىعدنتماف اهيلع ess Gal Lole,, اموي 

Le al (y ناقع هتقعفادملزربو نمعستو تس ةنس ياست اغا 

és علقأ رث امايا اهلزانو اهلها نم اقلخ لتققو هقحاسب لزنو ناسملتب ه Eh 

 ىلا ليفقو  alكسفم ئغقو ب  LSةدفاحب كلانه سرسعأف ىزاعب هتنس نم

  REىنيعستو تس ةنس هكلهم لبق اهدج ىلإ اهيفربصأ ناك لايدعم

  Sad Maisىن مل ناك مد ىف ىجاترو ىسب ضعب هلقق ساف رهاظ نم ىوتقيزلا

 ىزاتب رصقلا ءانبب زعوأو هتدفاحب سرعأو هلتاق نم هب ناطلسلا راغف هموق

 نمعستو عبس متاف ىساف ىلا للفقر  US, LEةسانكم , L'ESTساف  Àضهن

 زعواف ةدجوب رمو نأسملت ايزاغ ىداجج ىن  Lolاهيمف داو اهراوسأ نمضختو

  0ةركحاسع تطامنا يتجانس لزدر نافيطت كا فاادسم ءابك لراس
 سوقب ةاهسملا ل كيهلا ةهظعلا عزنلا ةدهعبلا سوقلا| مهلع بصنو اهب ةلاهلا ةطاحأ

  sl Lilنوسدنمملاو عانصلا هيلا  ets, eleىلعرقوت  Salالغب منع

  L 3ىناسملت هيلع تعتنمأ  sed 2 Lgre £ ñاهب لزذاف ةدجوس رمو

 هيخا رظنل ركسع د نم كيباتكلا  useتريروأتب اوناك اك بوقعي

 زعوأو  Rdلاعا ىلع تاراغلا ددرتف  splكقاضو اهتلباس داسفاو ىنسارغي

 . ىبحي ىأريمألا ىلع اودفوأف ميحاص ديربص ىم أوسميو ملاوحا , fée losىنولمسي

dell, اوضيديو pal دايق نم sie نأ ىلع مموق نم ممءارو نمل ىامألا 

 | ام كلذ نم مل لذبف ناطلسلا  Jess passلما معبتاو هدكسعب دليلا
 هترضحب هيلع اومدقف ىداجرها ناطلسلا ىلع اعيجج متهشم دفوأو تنووأت

 اودأو  fallمودع ةكلم نم مكيريل مدالب ىلأ ةكرحلا يف ههلا اومغرو اهلبقف

(1) Les mss. 8 et C portent نايدلا 
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 ركذن ام ىلع كلذل ناطلشلا

 نأ ىلا اهراصح dla ناسملت ىلا شوهنلا ىلع ناطلسلا als ترشوت أم

 ىف vb w ضيفغف كلذ نع هل (ah هنأ نقمتساو اهموقبو Be رفظي

 هموق ىف es هدشح Jul نأ دعب نمعستو نأمت ةنس بجر رب

 Jah ةيبعتلا à لصتراو Ale حاذأو ممتايطعأ لزجاو هركاسع ضرس عأو

alu,ىف ناطتلاف"  gl duesانواع  Lilas a Suune eyeا  
oéeنب  ulهلكابنارع ىلع اجايس راوسالا راداو هموق نم اهتيماحو  

 حرسو اهجرفو اهباوبا ىلع حلاسملا بترو ىوهلا ديعبلا ريغمل قاطن ,Lol نمو
 3 نابعش bus, page اودفواو ممعاط اوتأو exil نمنه ىلا هركاسع

 asia راصمالا ةلزافمو طئاسبلا ىرقتو نارفو ةرصاحم هركاسع حرس

 هدعب am ى ضهنو نيعستو عست da نم 3, ىداج ىف ةنوزام

 de Bo ناك ههفو هنم ناضمر ىف تكدزؤماتو تامصقلاو )1( توللات 0

 بعرلا ,(ia هركذن اكة يجب تغلب نأ ىلا تاههل ىف هركاسع تزاسو نارشو

 هركاسع Less تراسو نمجوتو ةوارغم ىاوض ىلع بلغتو ىجاونلاب مالا بولقب
 لاش نرستثو رناغتسمو ةنايام fre هتايار Le, Lai تمكقأو La dsl 5ك |تخو دو

 قاو كشرمب ىزقنملا ىريز هعاطاو تنهكرفاتو ,doll شيرشناوو ءاطبلاو
 نع fée نيبكانلا عزاو dues ىتاو مازجلاب ىربفملا نالع ناو هتعمب

(1) On lit elle dans les mss. F et M. 



 يب ب رم

 ةهقيرفاب Ass نم نودحوملا هر ذخو هركذن ايم ةيغاصلا لثها ىلاتساو هقعاط

 ةاداهملاو ةفحاتملاب دوفطالو ةلصاوملا دي هيلا اودمف سنوت كولمو ةياجب كولم

 هركذن اكهعجارو ةاداهو كرتلا كلم ةيرصملا رايدلا بحاص بطاخو ركذن اك

 eme كلذ لالخ yes ركذن Fe ىباونب ةكم ءافرش هيلع دفوو

 Les غلبت FAN ضعب ىنالا لاققلا نع citée قييضتلاو Led ةلواطمل

dug | des,ىلع دصارملاب ذخايو اهريم ىهوطسلاو باقعلا ديدش لوني  

 اللف كلذ ىت هرمال اكالم ةطيحملاراوسالا قدارس لعج دق اهملا تاوقالاب للستي نم

 كلام shllgste télés sa paul eg Ja ذاك sal ميلا نملك
 ER au) Lei رحسعلملا طيطاسف JS طتخاو هركذن 3 رش ةيام دعب

 رواجلا bars sal Lt als jeudi Lake ارا ازا ent fade 445 دكار
 3 هاهملا اورجاو نيتاسبلا اوذختاو ةقينالا روصقلاو dass 1 لزانملاو ةعسأولا

 تناكف | Les ةياعبس نيتنث ةنس كلذ ىلع اجايس روسلا ةراداب رما

 قاوسا قافنو نارسع 5 ,ÀS ةطخ عاستا اهلفحاو ,st راصمالا مظعأ نم

 seb ناتسراملاو تاناخلو تامامحلا ذاختإب رماو ةعنم ,aus ءانب لافتقخأو

 راصمالا دجاسم لفحا نم ناكف ةعيفر ةنذام هل ديدشو Leds اذهتم اهب

 اههلا Jess اهقاوسا تلاهو اهتراع ترجتساو ةروصنملا اهاهو اهمظعأو
 sms لأ اهبرخو برغم ا gl val تناكف قافالا نم عئاضبلاب راجلا

 de اوبيغصاأ St sue où US of xs ابهتاغ US لاحتراو هكلهم دنع

 كرادتي نأ هناش ام هللا US نم مكرادتف هركذن اك ضارقنالاب اونذاو كالبلا

 si ىلع بلاغ ,Al كالبملا ىف نيطروتلل
(4) Le ms.F porte diet) , et les mss. B, C et M portent dus اطلا 



ME 

 رمش  etai usامو ةوأرغم دالب  Meكتادحالا نم كلذ

 ga SJ ue ىني gl de ميلغتو SLubs de SL blu خانأ

 3 ,AJ] ol ىنميعستو عسبرأ di 4 ىم هكلم رقم ىناطلسلا de» كفو دق

 قاطلسلا نرعأو Rss ىم 4556, ass تناك كلهو ابيلع هل دقعف هتدفاح

 !hu بلغت اللف jé نم. هلك كلذ انركذ اك ى يعستو تس ةنس هتدفاحب

«deىب :كاعا  NASداولا  TL.لعل اهيلع دقعو ةوأمغم دالب 10 هر كاسع  

Ke CSىجاترو ىب ءايلط نوم 0  direةوارغم أو 7  

 d a sa ىنمهعستو خست di ىامالا de tie vs» 7 أنف ةنايلم

 اوهتفأ à d2s ste [ناكلا هتقامد هطلخو ;LS ة Sara als ىنايطلسملا

 CR Ai de ىزتنملا داج نب ىريز ىطعأو لاش ل 9# ةنوزامو سنت ةنيدم

 ska» ىاوض ىلع اولوقسأو ةعيبلل ناسطلسلا ىلع دفوأو Models مدالب

5h, LEمدالب عمج ىلعو يلع دقعو ىناطلسلا ةعاطب ةوأمغم  ur) 

orليدنم نب  REنب دشأر كلذل  als 3 deهسفنل داري  Ba 

sts (lé Gels4 $, ناطلساا ةيطخا ةبخا ا eنربغيو نبع سفانو  

 ناطلسلا لاع نم كلامه نم ىلع بلجاو ةبجتم لابجب قحلف هموق ةرامأ: ىف

 fol Jess هيلع أوجصو صيءعاف 4.مو5 نم ea ES2 72 هيلا ,sl هركاسعو

 .Rs 9 ةيياملا نم x ف te “a Li "te ةنوزا»



Se as à 

 سب اله

 نب نسحل نب ىلعل ,ie نيرم ىنب نم ركاسعلا حرسف ناطلسلا ىلآ

 spi دمحم نب ىلعلو رخسشع ىنب نم هموق ىلع GA LI ىبا

 ايلع اهعم كرشاو Loris ىروش رمالا لعجو نجاترو se) نم هموق ىلع
Éladlضامعا نم ىوقلا دبع ىب ميهاربأ نب ركب باو هقلود عدافص نم.  

 pre هكرشأو ليدنم نب رع pr دمحم ةرارغم de دقعو نمجوت ىب
 ىهف ديعسوب ىنب لقعم ىلآ اجل رحاسعلاب سحأ ألو دشأر ىلأ اوفحزو

 تاك نب ىبكي هع Cl وجو LAS ةنوزامب لزنأو ةوأمغم هتعيش نم هعم

 ركاشع تءاجو Jud نم fake فرم dit D انين ماصوتسأو

 pure اوبرضو ةنوزامم اوخاناو طقاسبلا ىلع اوبلغتف ةوارغم دالب ىلا ناطلسلا
 نيرم ىنب ركسعم ى ةرغ هموقو ىلع لبتهاو ,ass اوذخإو اهتحاسب

Risضفنأو ةياعبس ىدحا ةنس  Fullضبقتو  deدمحم :نب ىلع  

 ملاح مدهجو plan نم هتاكم ىلا ركسعملا داعو هيلع اوعنتما رت ىرمخل

 هيلع ضبقتف هيلا هوذفناو ناطلسلا مكح ىلع ss نب وج fall لزنف

àهأقلو ناطلسلا ىلا هوصختاف دبع ريغ نم هيناث ىلع لون  Spasاهركتو  

 ثالث ةنس ةونع اهلها ىلع ةنوزام تمكقاو هلنقعم ىزتنملا (al اسينات

 دلبلا رئاقح ىف تيمرف ناطلسلا ةدس ىلا ,Ru تلقحاو ماع fie تامف

 قرشلا دالب ىلع ىبحي ىبا همخال ناطلسلا :دقع الو اليذختو مل اناهرا روصحملا

4e)لزان مولا 2  lol,دشار تيبف ديعسوب ىنب نم :هلفقعمم  

 ناطاسلا ابل دجوو نيرصم sv» نم ةفمداط ليتقو اوضفناف هيلايل ىدحا مركسعم

 موعفر pes نم اهعم القتعم ناك نمو ىبحي هع ىنبا وجو ىلع لمققب مماف

 شاخناو ةبجتم ls dune ىع اهذعب دشأر لزنو ماهسلاب prrsils عوذل .كع
 دمحم ثرممأ ىلا نورخالا زمحتو ةوارغم نم باشواو تباث نب ىينم هع هيلا

 aies دشأو ىلع تبضات 3 fake ىاطلسلا هل Me ىذلا ليدنم ىنبرع نب
82 
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 ملزانو ةينان هركاسع ىف ىيد<وبارممالا ميلا دمعو شكيلمو ةبلاعتلا حراوه

 ىف اومغرو ملقاعمب  ulزاجاو مل ناطلسلا هلذيف  céىلإ تبات نب
 نم هيلا نهف سلدنالا  darدالبب دشار قحلو مايالارخآ اهب اورقتساف هريشعو

 هعسواف ناطلسلا ىلع سه ةنس ليدنم نب رع نب دمحم دفوو نيدحوملا

Jia ىرصو ناطلسلا اهكلم دهتساو ةوارغم دالب تدهمتو اهركتو ابح 

 تكس ةنس كله نأ Ai كلذك لزي مو

os 74كلذ للدخت امو نيجوت ىب دالب حانقتفا  

Jiناسمللد بوقعي نب ىسوي  LL,ىلا اهس داولا دبع ىنب دالب ىلع بلغتو  

 لبج كلمو منطاوم ىلع مبلغ دق pue نب أقع ناكو نمجوت ىنب دالب كلمت

 ىدحأ ةنس ةواتالا ذخاو لزعلاو ةيالولاب ىوقلا دبع دالب ىف ىرسّقتو شيرسشنأو
 sl دبع نب دمحم اهمده ىتلا ءاطبلا ءانبب ناطلسلا هيلازعواو ةياعيسو

 نإاءإ نطعو dual ةرضح (est, GS 2 SA ةيصاق ىف لغوتو اهانمف

 Jess رفقلاب ميحاوض ىلا ىوقلا دبعونبرفو نيتنث ةنس نمجوت. ىنب دالب

 ةنس تينكرفات لأ هردإب 5 ةرضنلا ىلإ عجرو هب منوصح مدهو شيرستنأو لبج

 ناطلسلل عقعاطب ةيدملا لها تعب رث اهدعب اوضقنو ةعاطلا نايتإب تالث

 ىف عرداصب كلذ دعب ىوقلا ue sé als اهتيصق ءانيب زعواو اهلمقتف
dellناسملت ىلع ةطيلا هتنيدم ةروصنملا نم هناك هيلعاودفوو ناطلسلا  

 ىلوو معطقاو مدالب ىلا ,pale متقباس ىارو متعاط لبقتف تال ةنس
 تلو عبرأ ةنس ةيدملا ةبصق sus زعوأو ىوقلا دبع نيرصانلا نب ىلع ميلع

Liuدقعف كلذ لالخ رصانلا نب ىلع كلفو سه  fileمدالا ةيطع نب دمحم  

 اوذبعنأو M ىلع هموق لجو تس dau ضقتنا رث ةعاطلا cle -&ub هانركذ اك

"à 6 



 ريب زم :

TREذايركك اك وعما نب, سوما كلم انا حلا  

padةياجيو سنوتب ةيقيرفا كولم نيدخوملا ةلسارم نع  
debمعم  

 نير يب ريت برغل ىلع Sail, and كر ا ا بال
Sesةروكذم قباوس داولا دبع  calesةعاط هينبو نسارمغي ىلع مل  

 ىباريمالا بلغت ذم اهتوعدب مربانم ىلع نوبطخي lies نودوي ةفورعم

LS;دحاولا دبع نب ىيحي  ceناسملت  esريقسأو ىنسارمل اهيلع  

 وغب ناك ,Le die ةيالو نيرم Ce عم sel AJ ىناكر كلذ ىلع ملاح

 SN داليلا Less هل نوقعبيو .ءايركو ابا رممالا cable عرما لوا ذم نيرم
 نم ةصلاخ تراص 3 Lal شكارمو رصقلاو ةسانكم لغم اهيلع وبلغت

age coقمل دبع نب بوقعيو رصنتسملا  Ils,منوفخي  JULىف ايادهلاو  
 ةنس اهفيب تعقو ىتلا ةرافسلا LS دقو شكارم بجاص ىلع ددملا ليبس

 ets زودنك نب هللا ىمعو سيردأ نب رماع دفوأ بوقعي نإو نمتسو سه
SUNرصنقسملا هيلع دفوأو  Lauنب ىيخي نيدحوملا رمبك اهدعب عبس  

ileنيدحوملا ةديشم نم دفو ىن ىتاتنهلا  Ras3913 ةينس ةيده  
 tt gt سابعلا ابا روكذملا dl ىضاق نيعيسو عبس ةنس ul قئاولا

coul,ةيدبلا  dueنأ ىلا اذه منيب ناشلا لزي مو  ailصفح ىبا لارما  

 نم دجاولا دبع نب es نب قاحتا ىبا رممالا نب ءابركز وبا ريمالا راطو
 اهملع dant .ةياجي ىلا ouh ou نب ناقعركو à olebss همع

desتالش  aléهكلملا الع اهرمصو ةنوبو ةنيطنسق اهيلا فاضتساو  
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 ts ةوارغم ةلزانم نم هناكم ىبحي با رممالا همخا ىلا زعواف اهملا
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os) Siege كلذل! he al Les ot js! 1 
 |  Jaقئاولا ىبحي نب ةديضع  de abناطلسلا  promo 2هعلوذب

 ,قباوس اررقمو doi بهاذم Ses ةيالولا ,ن: بابسأ يزامكأ نب ديه
Culىف دفوف  sut dos se dpiثالث .ةنس  él,ءاقبلاوبا زيمالا  

post, ناطلسلازبو كلذك هقلود ol نم هقخحشم دفواف' ةنياجج Labels 

 نب ا هتلودب En 3 med دمك 7 م ue نسل دفوأوا

til Li ebb 2 هيك هسفن ىلأ nan Lx L ae SG. 

 à ةمظعو VAS عبولق اليف تقمنو تشرف نأ دعب هضايرو هروصق مفاطأو

 راثا Mara +=» sk بانل ريش de pts 7 ع 5

ve rs 4 us En à رخأ 4 حا a pui به اا" 3 

ste 03 كفوف  dlىب  RWقم  jsنب هيعس نب 1  

rateنم  Leناطلسلا دفوإو  deعم سنوت بحاص  cale die,ايقفلا  

diaهنالئسي نيلوسر ىشرملا ىبحي نب ىو ىدنتلا نسحلا ابا همقفلا  
 هللا هبعوبا lose Jens qu dau alu, las di, ul فعالا

 نب دمحم نب ons des كلذ Ab نيدحؤملا :ةفيئشم نم م ىرودوم ا

 ةلسأرم de yet ىبأ عم ol AS ناطليمعلا le نم EN نوسح

 اندر de lis- Lot ىف - ديول

١ mai42{ 16 هتك: ا قرودزلا 1 3 0  
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 ريذعملاب هوعجرف اضيا لوطسالا بلص ىن ةياجب بحاص دلاخ اقبلا ىبا ريمالا
5 all نايطلسلا مماقلتف ناهلس ىب GA دبع ىب هللا دبع هعم أودفوأو 

 هلماع 4[ زعومأو  ol olyasلوطسالا ةرع 25 ىف خلبتسي . «séكلذ ىف

 اعيجج اوبلقنأو هبهذم ىلع  alتاوفل ملوطسا نع ناطلسلا ىنغو بلقنم
 دق ناك ذا لحاوسلا دالب ةلزانم نم هيلا ةجاحل كفو  Lakeٌمتلطاه مايأ

  dirasبحاصب ربخل لصتاو  obusمايا عيابملا نافع نب ىنايز ىبارممألا

 هيبا كلهم دنع راض  oiنب  Lu al ulعنص هغلابف ثالث

ALL هترهاظمو بوقعي نب comes ناطلسلا مودع Ale ىف نيذحوملا 

 سرخاو كلذ هفساف هيلع  Le Plدرع نم ءاعدلا نم هب قطنت تناك

 ناطلسلا كلهو .دعب نم متوعد عجاري ملف ىشأرغي  deهلل ءاقبلاو كلذ ةّيفت

se padممتادابمو ىعقالا قرشملا كولم ةلسارم  
 كلذ Ma امو ناطلسل ىلع كرتلا ءارما ةدافوو

 راطقالا كولم هتاخهو هلايعاو هكلامه طسوالا برغملا ىلع ناطلسلا ىلوتسا ام

 لما دهسا قافالا ىلا قافرلا تشمو ةلباسلا ندا صو رافقلاو جاوضلا بارعأو

 ىنيفسلا ىف (dus هنذأ ناطلسلا نم lé مكضرف ءاضق َى امزع برغملا

 امسف لودلا ناهثتساو ةلباسلا داسفل ابلقم دعب page JUS دقف ةكم ىلأ

 حاستنإب رماف قوشلا هيبن ةضورو هللا مرحب dass لما كلذ ىف ناطلسلا

CUREهيتك ةعدصلا  dis,عسوتسأو ىسحملا بتاكلا نسح نب دهجأ  

 بهذلا قلاغم ىم هيفرقكتساو ةعنصلا عيدب CL sas Jess همرج ٌّ

 تايد توفق Gall طسو las Lie تلعجو توقايلاو ردلا ترو مظنملا



 مب رسم |

 فييرشلا .مرهل de هفقوو هيلع ةنوصالا نم ,Sul امسحو الكشو ارأدقم
 ةيماح معم حرسف بكرلا اذه ناشب ىنعو تالث ةنس حاحا عم هب تعبو

 DS نب دمحم pe ءاضقلا دلقو لاطبالا نم ةيام :سج مهاغت ةتانز نم

 برغلا حاحي هاصوتسإو ةيرصملا رابخلا بحاص بطاخو برغملا لها مالعأ نم
 ليخل نم Lyas Sub برغملا دالب cb نم ةيدبب هفحتاو هتكلمم لهأ نم

 كلذب ىنثدح ةياعبرا اهم تناك اياطملا نأ لاقي ةهزافلا اباطمللاو بارعلا

 جانت أبب ليبسلا هنو هنوعامو call فرط نم Us coulis ا للا: هسنيفلا نت

 As ىلع ناطلسلا دقعو اهدعب عبرا ةنس جلا best برغملا لهأ نم

àناسملت نم اولصفو ىردافغلا  ges yetو لوالا  yesعمبر  M 
 desire Ras دفوو ىححصملا à + نيلوألا جاهل مدقم ىاك ةدعب

slناك امل كرقلا .ناطلس ىع اعزان ىمن ىبا نب ةديبل  tale (as 

 ىدحا ةنس ةكم cale se ىا Rat كلبم رثأ ةقيمرو (tr ةصيخ

 هراطقا ىف لوبجل برغملا ىلا هحرسو ههركت ىف ناطلسلا غلبتساف ةياعبسو
 ىلع لك هفاحتاو ههركتب Jet ىلا زعوأو هروصقو ةكلمملا ماعم dde فوطيو

telsةرضح ىلا عجرو  dés Sulقرسشملا ىلا اهنم لصفو سمح  
das,سه ةنس ىم نايعشلو اجاح ىزوف هللا دمع وبا برغملا مالعأ نم  

esبكر ليلد ىرداغغلا ديز وبا  EUهعمو نيرخالا  desلها ءافرشلا  

 مناش"ناكو مناوخا ىلع ضبقتلاب رصم بحاص مفسا LL ناظلسلل ةككم

 Lai 59 نب رصنتسملا رابخأ ى قبس دقف ناطلسلا مميضأغ ىتح كلذ

 Wideo, de, coast ةريشحسب لف ابدع, ناطقنعلا حر ايام
 ةيدف ,bo الو هب اكربت هبايث نمب هنطبتسي دايعالاو عمجل ىف هسابلل

Dans la partie de l'ouvrage d'Ebn-Khaldoun qui renferme la notice sur les Benou-Nemi, ce nem4( ( 

est écrit dar > 
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 ىلا *ناظلسلا  caleىحلاصلا:نووالق نب دمحم رصانلا كلملا ةدبعل رصم

 ناومخلو باهعلا نم هدالب ىرط نم عمجل ةافاكملا ىلا بهذو هيدل ابعقوم نسح

 هتلود ءامظع نم اهب دفوأو ةفارزلاو لامفلا عون نم هلكمشو هسنج برغتسي ام
Joss ىلا تلصوو سس ةنس تايرخا ةرهاقلا نم لصفو Alu ريمالا 

 ( 24ىم  Liuاهدغب نس  OS Aنم ةروصنللب ىانطلملا ةديس ىلا اهلوصو

 .هيدنلا هلملا  5 at Lee à 5رهف  Silent LLخلال
  Lolaمتدافو ربو كرقلا ءارما نم هعم نمو ىليلتلا ريمالا اذه ءاقلل لفتحاو

pal ةرمم ىف ةداعلا ىلع برغملا ىلا ممثعيو ىرقو Vs مهركت .ىف غلبتساو 
 ىن هدعب نم هتنس تباتوبا لبقتو كلذ لالخ ناطلسلا كلهو  ReSSنسحاف

  faireميّئاقح المو  deاربو , basىذل برغملا نم  LSعبس ةنس

 دالب ىلآ اوهتنا الو  cuنامت ةنس نم عمبر ىف نسح  Rexelرفقلاب بارعالا

  praارفس برغلا ىلا اهدعب اودواعي مف نقذلا ةعيرجب رصم ىلا اوصلخر
es نط bone all عئلغ دورا املاك ليم Les هيلا ليععللاالو 

ls باطقل ىلع هلكك لذ ىف نوديزي الو نوفاكيو منودابي dis نم متلود 

 سانلا ناكو  paysةسيسدب نمصح بارعا مومهت نيذلا نا نوهتي كلذ
 نم  caleوج ىبأ ناسلت  Payامل برغمل بحاصل ةسفانم  fatنم

 نحالاو تاوادعلا  dellتوضح لاق ىلبالا مهاربأ نب دمحم انش ىنبخا

  aدقو ناطلشلا ىدي  dieبانك ابصغتسم هدلب لها نم حامل ضعب
 [ ul allىف مباصأ امو .ءارمالا ءالوه ناش ىلع باقعلاب  Ratهدالب نم

 ناسلبلا نهدب نيزوك كلذ عم هل ىدهاو  Gardكلام ةسجو مدالبب

 ئرخلا:نم ةعبصلا ةبقنوملا زغلا ىسق نم نئارقا ةسمخم 'ةامر كرعلا نم '
à برغملا كلم ىلا اودها ام ةبسنب كلت هتيده ىناطلسلا .لقتساف بقعلاو 

Se :نالآ هل ss aie نكي ناكو ةيده نب دمحم ىفاقلا cru 



 مين يب ريب

lie هيلطتعيانالا امهتفوم ىف bis كل لوقا امردماعلا كليا M 
sas مقيرط ىف Ale امو لسرلا نام de كباتع امأ هل لقو بارعالا 

  brasأرذح كاكبسالا مل تنبأو ئدنع  Leمتيرأو ميباصأ  neاندالب

 امو  Lessبارعالا لئاوغ نم  HSانا 8باوج  lueبرغملا كلم دنع نم

 مناشب نيرقغم ىاخن ىيكف  smsنأ  setبارعأ ىف ذفان  Labsامو

 تيزلا الا ىرعنال ةيدإب موق نخف ناسلبلا نهد امأ كيلع تدرف ةيدبلا

Bliss ةيليبشأ مب انهختفا ىق ةامرلا كيلامملا امأو Los هن أميسحو 

pas ال كاذ ذا QUI ناكو انش ىل لاق مالسلاو دادغب Ro جفقل كيلا 

 ناك غبابتنا نأ  dre Gilكيرو هسفن ىف ام ىلع اليلد باتكلا اذه ناكو

 نونلعي امو مرودص نكت ام معي

we 7ضاقتتنأ  Lo]١ سيء لا ءاليتسأو رجالا  

 ةراغ ىنءالعلا ىبأ نب نامع .NE ةتقبس ىلع ديعس يأ

\ 

 هيقفلإب ىفورعملا رجالا نبا ناطلسلا عم ةيالولاو ةنداملا دقع ناطلسلا Sal أمل

 هودعل خو es اك نيعستو Gas ةنس ,Lab هيلا هتزاجا دنع

ré disهدعب نم سلدنالا رماب  ditهيلع ديتسأو عولخملاب فورعملا دمحم  

 ملي هقباتكل LL ناك 8%( dass ىم Sa نب هللا دبع وبأ هبتاك

 dl وبا sal اهلتق Qi ىلا دبتساو هيلع بلغف Si نبا هنأ لاقيو

 نمرمالا ىلع هناليتسا دفع alt لوا م MS هركذن LS ةنس صن

8 



 ممنون ع

dut nuهيلع دقواف هديب هدي لاصتاو ناطلسلا ةيالو ماكحا 4 ةردامملا  

 هللا دبع LOST هريزوو ىنادلا زيزع ناطلسلا LT هيباريزو هللا نسمح

loss Sal 77لوبقلاب ايقلتو قاسملات راض :قم هركسعمج ناطلسلا ىلع  

 بلقنمريخ اهلسرم ىلا ابلقناو ةيالولاو دولا ماكحا هل تددجو ةربملاو

PSددملا ىن ميلا نايطلسلا  La,ةلزانم نيدوعملا متبشانو سبدنالا  

 ىلا معجرم نيل تصح lien هفاعسأ ىلآ اوردابف طبرلاب ة :مغانملاو نزيميبا

SLةياعبسو ىيتنك ةنس تلصوف  ls,رشأو ودعلا ىف ةياكن ابل  

 تاسفافم ناطلسلا ةيالو ىف عولخما رجالا نب دمحم ادب رق بورحما دلبلا ىف

 ie هل مكحاو ةجئاش نب ةدناره شنوفدأ نبأ ىلا تعبو كلذ ىلآ ترج

ddلصتاو ثالث ةنس اهنيب كلذ دقعناف ةيالولا ىف هفطالو  se 

 ممدقم نم (Lau ثالث ةنس رخآ ممتصح ميلا 2( abus ناطلسلاب

 Je ee علا ىوطو, ul, LL نإ يعي
 هع ةقلام بحاص ىلا زعواو À هوطسل داصرالاو ناطلسلا ةعفادمل دادعتسالا

 ةبارقلا نود نم 44h رصن ىنب دمحم نب لمعامسأ نب جرف ديعس ىبأ سيءرلا
 ةاخادهم هيلا زعواف ةيبرغلا ,jar علطضملاو هتخا ىلع رهصلا 4 ناك اع

 ىلا gb ىزعلا ce ىلع ضبقلاو ناطلسلا dell علخ ىن ةتبس لفا

 ىزعلا مساقلاوبا هيقفلا el) El دعم. dreu ol ناكو A نبا ةيالو

 هل افيدر بلاطوبا هوخا ناكو رتاح وبا ,où مرمإب ماق نمعبسو عبس ةنس
 dei il ىبا ,el ةسايرلا ىلا هتيغاصب هيلع ديتسا هنا الا رمالا ىف
 ماقتساف هيلا عفور ىتم ىعادلا هتباجاو ربكالا dual Ga هبابيأ .عم

 Les ناطلسلا ةوعدب ذخالا اهرما لوا نم اههتسامس نم ناكو ةدم اهرمأ

 ةهبا نع (pri, el ررصقب ىكسلا نع ,AI هتعاطب ,Jai اهرظفل
 هوعنطصا ىاتويبلا نم out صلخم نب هللا دبع ةيصقلاب اولؤناف مناكمل ناطلسلا



 مس

 ىيحي هفسأ رث نينس كلذب علطضاف All طبضو دلبلا ماكحا هل اولعجو

 ف هيوذ G ماكحالا هيلع رجعو ةيسايرلا let ضعبب بلاط Gi نب

 SA قم اهءارو Le اولفغو ةيماخل ءاطعل de باسحب هبلاطو all هب أرغأ

 le ىف ملوا ىلع كلذ عم مو هيلا ةمانتساو هناكمب ةقث هب بيرلاو هيف

 رجالا نبا ةيالو ىدسف الو هتاقوا ىف هيلع دوفولاو هتوعدب ذخالاو ناطلسلا

 بجاص ىوط اه كلذ ىلإ لكيبسلا دجو ةتبس de ىلع ىقعو ناطلسلا

de ail Saكولا  Ale al cale aa sl url als 
 سيء | عرشف هليطاسإب Races ch قزعلا ىبب ردغلا هدعوو din ةراج

 هلل هيغل: oh 544 لاعلان اقمعطاو Li al als gb ردا

 una cpl dell jee LS را 10
 نم نيرشعو عبسل ةتبس تهبو Ab تقلق قح ساحل ىع هدصق

 هنصخ ىلإ هلهداف ةبصقلا بحاص دعومل اهتحاسب coul سمح ةنس لاوش

 4 كر و اولياستف دلبلا ىلا هشويج برسو اهراوسإب هتيأر رشنو هكلمف

 ناطلسلا ىلاربخل ريطو متمشاحو مدلو ىلعو Rale صبقتف ىنزعلا ىنب رود |

 ظسبو ol سانلا ىف .ىدأتو ESA نب هللا دمع وبأ ريزولا Jess ةطانرغب

 bass, Abe es a ىلا نيمسلا ف نرعلا ىد 0

 اسولج ممل سلجو (pla ىلا سانلا بكراو ممودقي لسجاف رجالا نبا كع

Lesىتح  ab, Les, Axes Lolتيرجاو روصقلاب اولزناو  paleتاينس  
La Gbنأ لا سالدفالاب  beنيليءرلا مييعشاو راكدد دعب يرعللا  

 abs ةنع نبأ ةوعد ماقأو أهروغت Kw Lt LI فقشو ةتبس al ديعس وبأ

 كلما bel نم dl دبع 5 ءالعلا 3 ناي 7 أكو LL نيلدتالا

este tiةازغلا ىلع اريما اهيلا رجلا هعم زاجا  (slةقلامم هناك  bob, 

 كلذب ةرادغ لثابق LL, All كللل هيدصنب هومف 4 تحت عتبصعل



MH 

RNA TRES ON PPT 
 يرصلا رفنتساو هزعب هفنأ ىجو ابضغ امل طايشتساف ناسملت راصح نم

 ماس ايأ ريمالا هنبأ تعبف ( auمدقتو ركاسلا هيلا عص#و ةجرفلا كلت

 ىزأت دالبو فيلا لدابق داشحإب هيلا  sbاهيلاريسلا  blaدركاسع

Las جرضأو هركسعم لتخاف ءالعلا كيا نب نامع هتيب رث ةدم اهرصاخ اهب 

 دبع نبارصق ىلإ ىقتناو ساسيكيت ىلع بلغتو ةراغ دالبو ةتبس ىاون ىف

 تاس ةنس رخآ ىت ميركلا ( Louاهقم ةتبس ىلع مئاليتسا نم  puyناطلسلا

  pret durs Lol Liliنم غارفلا دنع هيلا ضوينلا ىلع ناطلسلا

  Fateهركذن

padداولا دبع ىنب نم ىنك ىنب ضاقتنا نع  

 سوسلا ol مجورخو

 Jos نم de ىنب نوطب نم ث داولا دبع ىنب نم Lai de ناك

 لقتسا الو ىك نب [اذك] نيزودنك ىلا pb ىف نوعجري اوناكو مساقلا
 زودنك هيلع سفن هللا عاط St نم دمحم نب تباث نب نايز de ht ةسايرب

 هبيلفحي مف Ale نايز رقتحاو Le هبذاجو ةسايرلا نم هللا هاتا ام اذه

 rés زودنك دهب نايز كلهو cd معضاوو fes نم طالخا هيلع بيان 5

elنب ىسوي نبرباج ىلع دالوا  Blé 15 usةسايرلا  Faتداع ىا ىلآ  

 4 لطت ملو ناز نب نادكز ةزع وبا اهب لقتساو دمحم نب تبات دلو ىف



 مسوس اب

 دالوأ ,dub تراصو ىحالا اوسانتو alt عاط دالمأ ass طك دالوأ نيب مكلا

 لمعاو ASS هبع ىنب لئابق اوعبتتساو. ls نب.ىسارخمل dll عاط

 sl هاعد dur هلاتغاف زودنك هلتاق .نم .ىنايز ههباب راغلا ف ىسارغي

zeاوزمحاو مفايساب هورواعت سلما نامطأ اذا ىتح ههبا ىب ابل  dal) 

 ةظيفحو هنم ايفشت asbl كتلاث ردقلا هيلع تبصفف مممأ ىلآ هب اومعبو

 ,bad بهذملا اودعباو هقبلاطم مامأ أو ةذزودنك قىثب ةيقب ىنسارتي بلاطو

 اوتاكو Mont هتدسب اوماقاف صفح يأ ىب lil دبع نب ;LS ىاريمالاب

 ىلا ومحو ةوادبلا دبع أورسكذق à SAS ىب هللا دبعل ممسأيو .ى نوعجري

 ةراداعكا نب هللا دبع Dis علاتقا Lire «SA اوقحلو برغملا أوعجارف ;ab ريشع

ddeلزن ريخ قفل دبع نب بوقعي  ilsبيحرتلاو ربلا نم  Leهردص الم  

 كلانه ,Rs هموقلو هل ةيافكلا شكارم ةهحانب هعطقاو هطابتغا دكأو

al Es Jessىجكبصلا ديعس يأ نب ناسحل هتلحارو  tablىبوم  

 قتحكاو هسلعب هناكم عفرو هللا دبع dise .ىقطلاو متيشاحو ميوذ ىنم

 ىنيتسو سه ةنس ةيقيوفأ cree lé رصنختسمل ا ىلعت هدفوأو هرومأ نم ,Lu ىف هب

 ىفقالا بوم اب ءالوه ons ky its aliens LS سيرودأ هيذأ ىبأ رماع عم

 كلهو مدادع ىفو نيرم ىنب لبابق ee نم ble كلذ ىلع مايالا ترقسأو

 aka نفل 0 ددنعيب ىنم til رجل متساير تراصو RAS نب هللا ديع

Cesبوقعي نإ  esىب :ىلأ همدازع  ueلواطو ناسملد_لزانو داولا  

 عتذخأ ابيب اوس داولا دبع ئئب de مثووذو نيرمونب لاطتساو اهراصح

 shui ىلع ri قاله ءالوف زودكتكوني عجاف ةرغنلا Ras) NL ةزعلا

eds alé laid,ةياعبسو  Jixal,ىنب شيعي شكارم ريمالا  

 de اوزقسأو نرادأتب برسل sels ةيابجبسو عسرأ du موزغل بوقعي

 Rap z—)\ du تيرطماعب dat هرك اسعو شيعي ملتاق jé ممفالخ



 مب رس م

des siتصح قلا ىربكلا  paleتنهواإو  Ji, palىب نم ةعامج  
 مدهو سوسلا دالب ىف بوقعي نب شيعي SE () اكمإب نراعرإب slt دنع
 نم ردي ىب wall & ىنمنلا NAS أبب ناك اهارق pb اهضوأ ةدكهاقإ تندورأت

 هنيب تناكو مركذرم دقو نموملا دبع ىنب لبق نم سوسلا ىلع ءارنمالا ةيقب

 نيدحوملا ةلود تيضرقتا te us ىو تانايشلا نم لقعملا برعلا نمبو

 هترامأ تراصو نمتسو نامت dau jou ىب ىلع هع ابضعب ىن كله لاج بورح

 شيعي سوسلا كلمت نأ ىلا هبرح ىف bb اذه نهرلا دبع ىلا نمح دعب
 تفا دورات هدلب ىتبو هرمأ ندهربلا NAS عجاأر 0 تنادورأت مدهو بوقعي نب

bases diseنمرطقلا كلذب نورقتسم من ءالوه رديونب معزتو  

xبرعلا نم علاوطلا دبع  folءارمأ اولاؤي م  Lesىنعرباك ةيالو مل دقعي  

 هدعب نم ماس يأ هيخأو ىنانع نبأ ىناطلشلا age de :سافب تكوذأ دقلو رباك

Lasركب ىلا دلو ناو كلذ لغم ىثدحخ اذه نجرلا دبع دلو نم أريبك  

 كلله نأ ىلا سوسلا rs نيدرشمزودنكونب لري و مسعأ هللاو قيدصلا

 نم فلساع ممل اوفعو هدعب نم نيرم ىب ىم All ةعاط اوعجارو ناطلسلا

 اذه ىلا ,Lalla ةصنلا اوضحماف ةيالولا نم مناكم ىلا عوداعأو ةريرجل هذه

 ىلاعت هللا .ءاش نأ ركذن اكد بعل

 نايللا Lol سيبلتب [sell نم [dal كلبم نع ربشأ

 نع LS Les ةيناغلا ةوأرغم رابخأا us هيتيلوأو au cle s لع Les دق

 بوقعيب هقاحلو Lie هأيأ =( جاعزأ Lake هنازتتناو ةنايله هتروث

 )4( Les mss. F et M portent امكان y» اراغزإب
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 هعطقاو ,54ll ةمركتلا بتارم نم هلحأ امو نيرم ىب ناطلس Gd دبع .نب

LE! XLناك أمو ابيب رقتساف ةعلط  disيعل 1  slىنيدحموملا  

 دع متهشم 4ب ىعسو Le علطضي ملف ةدماصملا de «de بوقعي نب

 ىناطلسلا هإقمعاف ةياعسلا اوقدصف هوبسأحو هسفخل JU g$el هنأ ىناطلتسل أ

Lastنبأ دجأ ىناطلسلا عفطصأو نينا تس ةنس كلهو  dslهل .حتساو  

 date ىلع be ناطلسلا ناكو هتلج is هبابب كلذ ىلع ماقأو xls ىف

LS «de saslastl5 ةتاتنه روك دمك  SJ AS7445 ىسمع ىب مب  

 دولا ىم اهل ىسهف اهلاقتعاب شحارم 74 ىلع هنبأ ai 3 توهم د.ك

À er is La LS «le: 3م ممم لك لب دحأو 0 د  

 دنع اوناكو ءاممأ ةقث ملك اوناك اخ a Les it هنباغك نع ةطخ ةمالعلا

 ريمألا ناطلسلا نبأ ىلإ ىتايلملا نب ةجا بتكف طشملا :نانساك ناطلسلا

 due لمقب da هرمأي هيبأ ريمأ ىع اناقتك نيمعستو : عبس ةنس شكأرمب

 بجو ديدهل دلبلا ىلا هشفنب ,Lé ديربلا عم هب تعيو باتكلا محو

 نيلقتعملا طه لا كتلوا ج أ حرخأ ن ناطلسلا نبا ىلا باتتكلا لصو الو Ale نه ناعلا

 ىسيع ىب ريركلا ديبعو De نب de ST» معراصم لأ |!3xaba ىم

 ىلا هرسيزو رممألا رمطو زيزعلا دبع dual (il روصنمو cles cause هدلوو
 ىلع درصحو disl cJxel ديرملا ذفنأو هيلع انعح هنيخل هزقف رباب هيبأ

 رصققاو كلف La هاتركذ اع ةنسلا كلت ىن re ناطلسلا جارفأ دنع



Hé: 

CS della: ىو ابل EE Cy° «de dise. PR e ذهموي Cy° ىاطلاسلاا 

 هتنامأب  Lessىنيدم قنا نب هللأ دنبعل ديعلا كلذل  eat] delleروماب

Xp) أذهل هدعب نم TA) هتكلم 

 نع اهب ارتتسم Al ارثوم LES ىن بوقعي نب ceux ناطلسلا ناك

oies ulراقولاو نيدلا نم هناكمل قل دبع نب  LSبري  priرقاعيو  

ol Le,نم ةصاقر نب ةفيلخ ناكر  spaنيدهاعملا  glانامرهق  

 هوجوب هيلا ss ناكف ىنيدهاعملا نم هلثم ىن ءارمال, ةداع ىلع هرادل

 تناكف اهنوش ىلع مايقلاو اهراصتعا ىنريمالا اذه هلعتساف اهبهاذمو مدخل

 قا دبع pp بوقعي كله اذا ىتح هدنع Li هل تبجوا هنم ةولخ كلذب هل

us au Visaهقكليم ايات:  Malte aie Cestدل  
 هبعك العو هقساير تمظعف ةمرهقلا نم هل ناك ام عم كلذل aile ةصاقر ىبا

 هردق مظعو مثنمب ةفاجولا هل تراصف dés رماوالا dell ىقلتو ةلودلا ىف

 Eh عفاربا ىسي خا اذه ةفيلخل ناك هنا AN امج انربخا ةلودلا مظعب

 pe هل :ناكو مسالا اذه نموه هناكمل ريغصلاب هروبقل dal à ىسي مع

 ناطلسلا قفي ملف هقمرهق ىف هفي در OS ىدوم مرممك ىتيسلا ىنبب نوفرعي
 نم ةيلعلا اهف اوعبتتسا لاح ىلع مدجو ىتح هابلمو هابمص ةوشن نم

 doit ىطفتو مب ,ns كلذ ههاف ءامعلاو ءافرشلاو ءارزولاو ليبقلا

  ليبسلا هدجواو ممف هدنع ىسف ىنيدم ىا Un هللا دمع هتصلاخ #4



 معا

 CAS ميهاربأ هوخاو ريبكلا dis لدقو ناسملت راصح نم هركسعمب

sal]أ تستأو مب لئمو اونحمأ قا دعي هتوخأو  Rails «de LSميوذو  

RD &],ممم قم ملف  dslهناشل أراقمحا ريغصل | ةفيلخ مانم ىققبتساو  

 ,fans «y d ترسبطو Plus كتيبعو 5 Le دعب هلق ىم ناك »=<

 | هللأ ديب رومألاو ممساير ةرعم Lis () )1( تليزأو

à SESىدبعلا نم ىلوم هتيشاحو ناطلسلا ةلج  oeilنبأ ىلاوم نم  

 ضعب ةلخادمم تاو هالومزعلا ةعقار تناك الو همراحم تاوذ نع tit مل

 sb ME هتيشاح نم 32 ane لا ro او .il Fr م

us 50 5 كلذ  des faهيسفن  ul 442 pi) 

 ىلع ايقلتسم sie هل HS هنذأو ه دريصق نمر ضعبب وهو هيلا ديعف

 جرخو نع ءاعمأ اهب عطق تانعلط هنعطفق هيلع بوف sLAL ابضتخ هشارف

L Leءايلوالا قلطناأو  si aهيلع شضبقتف ةلأسات ةيحامب ىثعلا ىم كرداف  

CTىلإ  is railديععلا  los dal,ىلا ك-ةبخم ناطلسلا  à 

A Allهجر ىضق ف  alىذ عباس ءاعبرالا مى  ARE]يوم  Ce diرمقو  

(4) Ce mot est altéré dans tous les mss. 
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RAندعو هلل ءاقبلاو هفلس  

LM, Ge valيا ناطلسلا  talelruh, eutىلا  
 كتادحالا نم كلذ Me امو

 sb فله LL هدبع ىلوو بوقعي ىبأ ىقاطلسلا pl رماع وبأ ريمالا ناك

 He هاركذ اك نمعستو نام du col ةراغ:ىنم ديعس ئب..دالنب

 ةوالح هنيعب اهل JS اهدج ىاطلسلا ةلافك ىف ناهلسو ارماع هيدلو

 اهل PL اهيلع cg die ه.بارقغأو اهيبال dés ناكمل ةطول هبلق قو

 اعاجتو امادقأ هموق pe Lie رسماع تباثوبا [sel ناكر 4 dus قف

heهوعدو هل اوضرع ناطلسلا كلهم ىنيدلف ةلوخ نجاترو ىب ىف هل تناكو  
 Pres رثع هيبأ مع بوقعي نب ىيكيوبأ ريمالا امل رضحو هوعيابف ةعيبلا

 عاف لاجر هرضح ول هنم رمالل برقا ناكو ةعاطلا ىلع هولجو اقافتأ

 دنع Ad دلجلاب ءارزولاو ةيشادأل ردا كتذلا ىلع ىوطو ةدعاسملا ى.دايقلا

 Gé نأ نيرم ىب رمأ داكو ماس ابا رممألا til اوعيابف ناطلسلا كلبم

Resدسفت ىأ  ri carAdوبأ  obىلإ: ةنيخ  aeريمالل  alتاق  

 de Laxe جارفالا ىلع افلح اهل es ىساري نب tés ىبأ وج تاو

 وبأ دقعلل رضحو لمأ ام ريغ ES تعبلا رسك هل Les, AW هادع نأ

 تباث ىبا رهمالا ىلا دقعلاو JA Jo نيرم ىب رنكا لامو هيكحاف وج

F5أرزولاو ةناطملا ماس ىأ ةعيبب د  das, sناك ميلا نمو دانجالاو  Nue 

 ماخو تهبو'فقوف هبداتك ابع دقو جر ةرجانملاب هملع اوراشاو ديدجلل دلبلاب

 اولاستو هنم اوسممف هرصق ىلآ اعجار ركو ةادغلإب مادقالا مدعوو ءاقللا نع



Er 

 وبازجكا liege fale لطي لبجل نم بقرمج وهو wub ىا رممالا A اذاول

 لدابقلاو ركاسعلا تفوتسا الف ةدحإو ةعفد gd هيلا شاسنا دلبلاب ماس

 همزع ,Lie هروصق à ءامسو ناطلسلا .ىوعم sos دنا (Le هيدل

ul,اهتحاس ىلا  Liesىدودوفلا نارع نب ىلخي ريزولا هيلا جمخحو  Jet 

Ji «ae gl yeb dus seهيدي نمب  el Larsدنهع بيرق ىناكو  

 ماسوبأ مفو تس Liu نم نابعش ىف هكلهم لبق ناطلسلا هرزومسا ةرازولاب

velبرغملا =  LASقفل دبع ىب هللا دبع نب وحر دالوأ ىنم هريشع نم  

 ريمالا (Ras ىسوم نبأ نيدلا لاج مميخأ نباووحر أنبأ cles ىسهعو ئئابغلا

 رما اوذفنو ميلع اوضيقتف ةموردنب عوكردا هركسع نم ةمذرش تبات وبا

 باب قارسخإب vel .نب Po ol paid ماس نبأ لمعي ناطلسلا

 نيحم يبا ىب هللا دبع .مراد نامرهق هيلع JL ركسعلا ابكفيل .دلبلا

 ةملاسملا 4 هيلا بغرو همعاط ىلع ساملا als plu aa 42 بتاكلا

pal Je Ge Rdىلع ةيشخ  P lsاهمودتو ركاسعلا ةرعم  

 ai هلقتعاف ةليليقش Le حاحا ىبا لاقتعإب ça وبا ريمالا هرماو لعفف

 ناطلسلا رمأو لمقف هسسار ,slash هلتقب vel à اهنيب تناك:ةواذعللا نم

deb Axa)اذا ىتح ىنارهفلا  Letرصقلا لخدو ابكار كاب مالظلا  
 il Fi Se غو dale LS ol es de دسج ىراوف ههصل

(asهيف ددعت امل  aiدارقلا ريك هناش ىف ضوافو <  toys doدبع  Gal 

 ءارزولا نم ةر دضجح نمو GA ose pu دمحم فرعم a Fi نأ نافعا ىف

 Ps, re ىسيع نب pol مبأو ىساتكنولا ليله دبع نب مهاربا لغم

 ناطمللسلاب anal) ىنعم ىف "ا die تيفو da اوراشاف ةصاخل نم

 ةعيبلا تلات رصقلا ىلا gs sl Fr بكوو هرمال ةباصعلا ءاغتباو هتلودو

 À À ناطلسلا همخا ge نيئازعل pod ىلا هعم لخدو هدهب ناطلسلا ذخاف



 مع

LÉ à LL «deنب قفل دبع ىلأ سد دقو ىاطلسلا هينع  jteضمقتي ىأ  

 GA, dkec و هيلع زاهجالاب رماف قوم وشهو ميلا ناطلسلا زرب à Jess هيلع

Says 4ىدودوفلا ىبوم نب ىسمع ةرسزو  Las,ءالوه كلب 4 -  | Lo, 

 cl ناقع هنبأو ناطلسلاو خأ بوقعي نب شيعي رفف ةبارقلا همم بعرف

delهللا دبع نيوحر نب سابعلاو كلام يأ نبأ دوعسمو بيضق  ppدبع  

 ٠ نيكترملا نموها Vas ةراغ نم هناكم ءالعلا با نب نامعب اعيج ,Lib قفل

sarl,كلمم ناطلسلا  desنماو  Jobsقسوقساورمالا هل رق او نيمعزانملا  

llفو  edنسارغي نب ناقع  fre ELAدالبلا عممج نع مل لزنو  

(liىنيجوت ىب لاعاو ملاعا نمطسوالا برغملا دالب نم همعاط ىلإ تراص  

 دبع ىب ءالعلا تارت نانقعت نالتخا ئه lle برغملارادب ىلإ هاعدو ةوارغمو

 ال دل اطيل لا كلاما داو Luis ةغيسألا دلل اديه نب هللا
 برغملا ىلا et ىلع مزمعاو ةماقك رصق ىلع هتاليتساو ةرامغ دالب ىلا

 ليلبلل دبع. نب يماربا ميزولل ةديدبلل ةنيدملا el ةلحرلا ىنرمالا ضوفو
essنكاسلاب ةرماع ذّمنيح  aeراقعالا ىف ة  dalreنم  AN, hd 

Che die pit grd ideنأ .ففازلار  MU 

 برغملا ىلا نيرم ىنب ةلحر دنع ous نب ناقع ونب اهبرخ ءاوق اهوكرتو
 ناطلسلا مدقو Lis login اسمط ابملاعم اوسمطو نتفلا تأ تف كلذل اونيحتو

 ,sad ركاسعلا ىف بوجتا هللا دمع نبرماع نب نسل ةبارقلا نم هيدي ىنمب

 ts حلاسملا ةافاومل ديدجلا دلبلاب (pl ءالعلا 4 ىبأ <= ىلع هل دقعو

 ةرغ لستراو ours نب ناقع cd lag اهنع لزن امل قرشلا روغتب
 ةياعبسو عبس Lu َئاف ساف لخدو ةدعقلا يذ



 س عن

 هيلع ىاطلسلا بلغتو Je دايع فا نب قىسوب ءازتنأ ع رجل

Ja: 5نم تنبات وبأ ىناطلسلا  Foursهيدي ىنمب مدق برغملا ىلا ناسملتب  

 came با ىناطلسلا نبأ ssl هللا دبع نب رماع نب نسل هقبارق نم

 دقعو هانركذ اكءالعلا ىبأ نب ناقع بزرح ىلع هل ىقعو دوغلو ركاسملا 8

 نب دامع با نب دمحم نب قسوي رخالا هع نبال ابيحاونو She دالب ىلع

 ةركدح à Le لمحأو Wall راسف Lis 3 رظنلاب ,d'age 451 دبع

 مهاجو AN ذختاو قحل ساو بكرتساو شكارمب ىلاولا لمقف al هسفن

 ةيايغبسو عبس ةنس ىداج ىف طوسلاب هلمقف دلبلا ىلإو ىلع ضبقتو ناعلخلاب

Les,هسفنل  Just,ىسوي هريزو هملا حرسف همودق لوال ناطلسلاب ربخل  

 هركاسع نم ىلا ةسه ىف كانصأ نب بوقعيو ىمتجل دوعسلا نب Cause نوب

 زاجاو دايع ىبا نب فسوي زربو ASUS مرثأ ىف حرخو dns ىلا معفدو

 لانبح ىلأ مف احا ىلا رففريزولا هعبتأو هرك اسعو ريزولا plel ré 249 مأ ىدأو |

 Jess اهروس نم ىلحت elél نم ىجبصلا دهعس license هب قحلو ةروكسه
 نم ,Je ةلوج اهنيب تناكف هقحلو هرسثأ ىف جرخ À سشكارم ىف ىسوي ريزولا .

 نم بجر قصتنم se تباثوبا ناطلسلا Jess ةروكسبب قحلو اقلخ

 الو اومحلتساف همازتنا ىف هل اوناك نملخادملا 0) ةبروا لققب رماو عبس ةئس

 PS ومف نب cie ىلع Ji ةروكسم لابجب se ىبأ cu قحل
 ةيناع عم RL ىلا ,ssl هيلع ضبقتو lui ىلع >s ملف هرأودب

 مب لثم نأ دعب دحأو عرصم ىف اولققف رمالا كلذ ربك اولوت doll نم

)١( Les mss. B et C. portent 45, | 
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 نم SE CS ىم ةرشع لقمعأو ة]قتعاف ليلجل دبع ول pol sr كلذ

 عابتا ىف كانصا نب بوقعي ةدداق حرس رث هتمدخو هقعاط Jai ةيدبلا ىنسأو

 لعجو ارو ىنب pres نم ةعاج JS fous باف ىلإ لافت 3: ناتصمو 5 4

 نم مشج فرع داقلتو امسمات: 540 قى راسو ةجابنص دالب ىلع هقيرط

LE lsىببو ىنافهسو  reمماعلاو  fase ralضمقتو ىففنأ 1  de 

 ةلباسلا داسفأ منع ىمن ge نيرشع fa محل ىساف fall نم ىنيقس

Jessجلا طابر  cb àىناضمر  kiهفع رثوي سه ةمأ بارعالا م كلانه  

 < pas راثأو طببلاو راغزا لهأ حابر (sy لاوش ES لترا مث ةبأرعل

 9 دسع زم en) paul, Ltée نب Gal NAS Le ربع ,ele ةداعفلا د

 هوزغل جاف ةراغ تابجب هرصأ لع تسأ دلك



 اال

 ءالعلا نأ نب نافع ةعفادمل ىناطلسلا ile نع ربه

LLةقبسب رصن ىنب ىسوي نب ليعاما ىب جرف ديعس وبأ سيعرلا كلكم  

ie Aiعولخم ا هع نبال ةوعدلا اهب ماقأو ةياعبسو  Xeهةيدغلاديح نب  

 ةأرغلا سيعر هعم زاجأو هانركذ 25 نب ىسوي نب gs دمك LP ديحم نب

 دبع نب هللا NAS LP سيردأ ءالعلا ف نب ke ةقلام ىم هقرامأ لكب نيدهاجما

bel Eye Gallأذه  eue)كلل اكترم ناك  pasقرفمل كه ه.مدقتةسأو  

 اوجاهأ ils امل ةعبس ىع ةعفادم ةلودلا هنتفب لغشيو برغملا ىف ةملكلا هب

 هتباجأاو هشفئنل Lens ةراغ داليبوه مجنو هللا دبع نبوحر هع نبأ رمع هدعت

 مث ex de دوعيأبو ملقاعم عنمأ ىم نادولع نسحب ىللةحأو pas لئابقلا

 كلاهلا ناطلسلاب هلك كلذ لصتاو اهيلع بلغف شئارعلاو اليصأ ىلا ضين

 لزانف ركاسعلاب ماس ]| dis] LAS 9 Bel ةنابتسا هر مك بوقعي تلا

diaامايأ  Lie al àدانك هدعب تعبو  ARSهلزضأو بوقعي نب  TE dl 

 ىنع رخاتف ءاليعلا ا نب obèse dll <( أرغت Less نيانكلا هعم

 ناقع لزانو eye نإ )0 cles دليلا 4 اومزبنأ à أرو ىدأو Ji اولصوف

 شيعيرفمو gl كلبم ناك هدغ ىم dkas مث Los re يلع

(4) Le ms. Cporte طيبك 
æ 
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 درصأ ماققسأو ءالعلا 1 LS ىنامعب Gb FM al نم ةفيح بوقعب نب

 St des برغملاب لقحا ا تباث وبا ناطلسلا ناكو dass تابهل كاتب
esنب قنسوي ءازقنأ  deا" نتكارسم دايع كا نب  Xe? SREىلع  

 نب قس ديعل بوقعي نب شيعي LS لاك ءالعلا a نب tés برص

 ناقع ضينو هيلا Lies deg لاجر نم قفا دبع pp ee نب ناقع

 y» ةعم ناكا ىم مح تسأو 44,45 ee di ةجلا ىذ pre ةخم هماقل ل

xs desءادلا مسح دقو شكارم ةأارغ ىم قاظلسلا عجز ناك كلذ  

 cal ىبأ ةوعد Lie ركيل ةراغ دالب ىلأ AS A (de مزتعأف قافنلا رفاو اكو

 صلخسيو هبقع ىلع د درو برغم اب هكلام هيلع اسست تداك» علا ءالعلا

dinنبا ني نم  Laتراص امل  ot US,موري  eds RMةبارقلا نم  
 قصتقغم ساف نم ضهفف هللا ليبس ىف ةارغ رجلا. ءارو نيرفغتسملا ئءايقإلاو

 | =; ob ءالعلا نبأ نب ناك رشو اهضارتعا 1 8 دودو هركاسع

 ءاهز ابيب ,ex ةوفع اهمكقأو ىنادولع c'e Jils ae Est G قاططسلا

delلزات  ahاهمهقاف :ةنمدنلا  Las Stالعمق  Luاهكسمل  

Lol dell,ءالعلا كيا  Les alle,سبك قف هل  praلصترأ 15 هتحابتساو  

 AS عم ةقبسب ءالعلا ىبا ptet نامت ةغس ةرغ اهب لقحاو ةبخط ىلا

ls  حاستكالاب والغارة Lu els ترقتف هركاشع ناطلسلا er) 

 ناش  aoذخالاو هركاسع 4( ىنيواطمت A)  Linريبك دفوأو

 ءاهقفلا  datesابا  cesنب  Jiدلبلا نع هل لوزنلا ناش ىن مملا ربصلا

 مايال ىفقو. ضرمم ناطلسلا لامعا كلذ لالخ ىفو  JAنم ريفص ىمأث ىن
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dxXA avرهاظب ىفدو  ess d&Lىنيفدم لأ ميا دعب هولش  dla al 

 تادحألا ىم La ناك أمو (2e) as! tbe ةلود نع 4

 يأ ناطلسلا نبأ de هعرمالا مايقلل ىدصت eut وبا ناطلسلا كله ام

LA eeهر هسا  le,لدل لها نيم ىب نمر مالما  sal 
 رمالل ماتسملا ةكيزر نب ىلع هع ,de peut هوعيابف عمبرلا با هميذأ ىلا

 لزجاو سانلا ىنءاطعلا تبو css رشع dau كله نأ ىلا ةيخطب هلقتعاف

 ع CAS نتيج à ءالعلا يا نب نامقع هعبتاو ناف' وح: Jet ةالبصلا

 نادولع ةحاسب ربظلا ىلع مافاوو مليل اوظقياف ركسعلا هب رذن دقو

Palميادلا تناكو برغل : lee “desنم رمثكو هدلو ىلع ضبقتو هموقو  

 ىذلا روبظلا ناكو ىبسلاو لققلاب Ra ناطلسلا ءايلوأ SE هركسع

 ss Sala fol كا ul Hiver Ras سما
 ءارضنلا ةريزجلل ىلا لسووو تبات ىبا ناطلسلا هاقلل ءاجرجالا نيا ناكدقو لصلا

 زامجاو ةاخاوملا ماكحابربصلا ىبا نيازاجاوزاوبل نع ىقوتف هكلهم ربخ هكرداف

 sh ةطانرغب قصف ةبارقلا نم هعم ىنهف ةودعلا ىلا ءالعلا يأ نب نامقع

NL)هدم هناصح نايل  wep sel dubنيفافتتساو قاع ةعس  
 uw ol vw نقوم clubs cale ze pull دقعو كلملا ages رومالا

osةنده مايأ رمح هسمايأ 2, هقرضمكب اعدأو ماقاف  Jo) 6,5, bu, 

 ىتح sell قوف اهتهق تغليف راقعلا ىامتا ىف سانلا ىلاغت همايا 3, ةلودلا

 سانلا سفانتو نمعلا بدهذلا نم راغيد ىلإب سافب رودلا نمريثك عمب دقل
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 عشت نو

 اهوفرخزو pal رضحلاب ةديشملا روصقلا اوذختأو ya اولاعف ءانبلا 1

aسبل »2 اوغانتو نئوقنلاو  piءانةقأو نيكل لحاو هرافلا بوكرو  

 هركذن اك كله 7 ىلا ه«ةكيرأ és هرادب عداو

 Eye ىبأ ىب هللأ دبع Jai نع ربشل

 نيرواجملا ةماقك لدابق ىم نامع ىبأ ىكب ىم se LP» بيعسش وبأ ناك

 برغملا ىلع !CRIS «de الو ds أرهتشم ىيدلل ال هحنم ىناكو ريثكلارصقلال

 ناكو هلفا نم رجافلاو fre ريلا due هيحاوض ىلع اوبلغتو هطئاسب ىن اولاجو
 JS نيدلا لهأ ىم ةباححلل دو ميت ىويف أذه ابيعش as دق A دبع وهب

 لصتاف امامذ اهب مافوأو هل dise مدشأ Gi دبع نب بوقعي OS, RM ماما

dsترقسأو ه]بح  dlىمب طسبنأو هردق ةلودلا ىف مظعو  Le Elددلو  

 وباو جاحلاب فورعملا ,aus هللا دبع اذه بهمعشونب ىبرو هتيشاحو هسبراقأو

 ىلع ,RU هقمدخل بوقعي نب ىسوي fret قل دبع نب بوقعي

 كلف نأ ىلا ىرخأ دعب ةجرد هئاصخاو هتمدخ بتر ىف عب قرت رف هتاصتخم

Polنيدم وبأ  di SNA RATجيس  ls. ne),مدقملا  NAS Frsىناطلسلا  

 ىف هتوطخب مدقتو ةيالولاو ,al ةرازولاو زعلا تاينث de هب ىفواف هللا دبع
 aie ةرداصلا رماوالاو لداسرلا ىلع هتمالع عصوب هصتقخاو ةوطخ لك هسلجم

 ظسبلاب All دييقتو لاعلا ىديأ ىلع بريضلاو de aus هيلا ل.عجو

 هبابب قفِيقوف ردصلا تأذب Last ناولخل al Lt هصلخساأو ضبقلاو



oi 

 دبع ىناكو .هلثان اوبطخو اودوسو دلولاو ةبارقلاو ليبقلاو ةصاقل نم فارشالا

 ا انفو شكارم ةدماصملا ةيابج ىلع اذمحم هاخا كلذ عم لتسا هلا
 أايلقمابب ماقاف ساقب ةعدلا مساقلا , Las delبرستت ايساكاا عال هفاح

 كله نا ىلا بّئاكلارودص هبابب يقتو ىاحتالا ليبس ىف لالا لاوما هيلا

 هل نأ لاقيو ىفسوي بوقعي وبا ناطلسلا  Go Lateةداعس عم همد

  uiوبا ناطلساا لو انو  eutعفشو هتيتر ىعاص  tbe duعفرو

 هفلس بهذم هيف. لبقتقف عمب لاوبأ هوخأ هدعب نم ىلو مث هردق رادقالا ىلع

 نمح دوهيلا ةصاقر ونب نانكو  al LESرماوالا رادصإ نم .هبناخلم متبكن

 هل نأ نوعزمو  (US, dieu Rasرغصالا ةفيلخ  Areهانركذ اك ىقبتسا دق

 ضعب ىن هرادب ةفيلخ لمتسا عمبرلا ىبا ناطلسلا ىلا رمالا ىضفأ اليف

  olدبعب ةياعسلا هقياغ لع ناطلسلا ةرشابع لصتا ىتح مدخل سبالو

ds سريال هبا dat ناطيسلا diseases) 
 تالاقم نم كلذ ةفيلخ ىرعتو هيوذ مزح عم  llنأ ناطلسلا ىلا سدق

 نيدم ىبأ نب هللا دبع  reكلذب رسغو هردص نإو هقغبأ ىف ناطلسلا ماهتإب

 ناكو ةلودلاب ضرتعتم هنأو  At onليينقلا ةلاملادلم نم: هيلع ناك ان

 , SUبوقعي لا ةاعد نم ةيعاد  Jaةجبص هاعدتساو هقلداغ عفد ناطلسلا

 فاقز  dauىلع اوعز  Lansمف رشلاب رذشو سافب هراد نم مورلا دداق:هعقساف

 ىبا ةربقمم ناطلسلا راد ىلا هقيرط ىف رمو رذنلا هنغي  GSيرعلا نب

JB dul, زتحاو هنقذ ىلع هبكا ةنعط fs, نم كلاذه all هنعطف 

 هيدي نمب هدجون نكيزري ىنب ناهلس ريزولا لخدو ناطلسلا ىديا نمب

 افساو ةرسح ةلودلا نم هناكم ىلع هيلع هسفن نبهذف , Baناطلسلا

 ناطلسلا ىلا هعم اهقعب نيدم ىبا نبا ناك ةءارب ىلع هفقوف ىدوبملا ركمل

)( Le ms. Fporte ةيناح 



ue mot 

 لصنتلاب , Mlمدنف هب ىدوبملا كم ملعو ظقيتف , dlةفيلخب هني
dl) ةويطس مب اطسو ةمدشل نيدصتملا دوسملا نم ةيوذو ةصاقر نب 

: AN Mis ESA 

All Rule emo Lu Jal 595 e adالسلا  

 al نب نامع درش نأ دعب ةقبس ils نم عيبرلا وبأ ناطلسلا لقق ال

 اكةبارقلا نم هعم ناك نمو ةودعلا ىلا Lie زاجاو ةقبسب هرجاو ءالعلا

 نميسلدنالا ,(à نم مميولق ضرمو ةتبس fol رجغب ربل ,dsl دانلق

fakeدلبلاب هعايشأ ضعب هيلأ سدو متكلم ءوسو  Jeازغاف كلذ  Ares 

 يرض ot A di ne رحكاسع ىف ه ميزو Cat ىناطولا .نوقعي : نب نييفتضات

lu,ىلأ مدقتلاب هيلا زعواو دنهل نم ناقبطلا  diseاهيلا ذغاف اهتلزانمو  

 او دانتو ,RL تشيب دلبلا ليها هب سحأ امو اهتحاسب لؤنو رهمسلا

 ,le al هلاعو رم الا نبا .داوق نم مانم لاك نم ىلع اوراثو مراعشب

 اهمقبصقب بوقعي نب oil ist ركاسملا ابمكقاو 5542 1.

leنم رفص  Lisحست  val5 ورسلا معف ناطلسلا ىلا ربخلاب قماوفلا  

de (ana, 3 ae r—be,ةيبصقلا 06  Ji ىبحي ءايركز  

 انبات de, Lcle pp dl نا pi 0 dde, due نب

 بحاص ىناك قمل دبع نب هللا دمع نب وحر نيرع ىضايعالا نم اهب بورشل
 ىلا مجلا هتزاجا دنع ءالعلا ىبأ نب ناقق هلع نوفا ىناكم هل دقع سلدنالا

LS" sedانركذ  gi Leurs,نم ءالبملا هيلع دفوأو  date 

 ةيداع ىقحو كلذل عاتراف رجألا نبا dl ربخل غلبو ىروشلا ,Jah ةقيس



Hop 

 ناطلسلا  call Guessمايالا كلق ىت ةيغاطلا ناكو ةصرفلا ىلا اوهتنا قمح

  Jiةزيزجل  edعلقاو  Lisنم ابقاذا نأ دعب لصلا ىلع  adةدش

 لزان ىأ دعبو  zx Jasهكلمو هيلع بلغتف  tbنم معز ; alsفرعي

die دينا LAS ال علا ىأ نب هللا دبع نب ىىحيوبأ همزه نشنعلاب 

 - ( danكلمم دعب دالبلا لالخ نسوي  pt Jadىراصنلا , Lxلئقق حربا

  BL"ناس نيكس  Jaوبا ناطلسلا و دابق  Gésadlذافنإب , duنيبغأر 3
 مسلا  sableةيالولل  ESنع لؤزتلاب  sdابيغرت ابنوصحو ةدنوو

 ىف ناطلسلا  LAلئبقتف  Shui dreلل |هل ىقعو  ddeام  méرسسصأو

Je عم بانجو Vas لوما 44 ددلإب تعبو Lol هحكتاف هتخا ىنهملا 

 ناطلسلا كلهم ىلا ةيالولاو ةنداهملا اهنيب تلصتاو' ىتايئرملا ىسمع نب

 هدحو هلل ءاقملاو

peىنع  dressدبع  GAنب  ee Ltéeميزولا  

 كلذ دعب هكلبم 3 غيلع ناطلسلا روهظو ةفئشملاو

 ds تكف SIL ol FAST AS ىم قلخت اهنايحأا ضعب ئ نم لصو و

Le>sناكز هيلع ىامدالاو رمش ةرقاعم 1  allaرسش ذم  essكوالا  

dimدق جست  vbs lil Jeبلاغ ]|  allءانضقلا ماكحأب دهعو  

 رمغت نم جيت cle Les ريغصلاب AU sud 41 انج دوكذملا انيعفلا يمل

 [CAEN كسفلا ساوتسو كلذ 3 أعواطم ناك دقل ىتح انف قسعتلاو تاركنملا
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 مسوغ

elsهيف هللا مكح ىفمأ رث هوحورتساف لودعلا رضحو المت لوسرلا اذه موي  

 وحر ريزولل ضوعتو Lhus pret ةدجوملا هذه هنتمريضأو دود هيلع ماقأو

4xS, sl,ةلظيفح  Dهمثحو همتعزذو  neىضاقلا راضحأ  «deوبسس  ad 

 ,ge xl er paxel هجولا كلذل اوضمف هنقذل x ليكنتلا قم

 ةظع ملعجو مقافعا برضو ريزولا des ىم رففلا كيلوأ É. nl هافالتف

 نم قالطلا ىبأ نب ىلع نب نسل لخادو هسفف ىف ريزولا اهرساف ممءارو نمل
Ps «seىبا عه دمح نب  ul), Lieمورلا دماقو ماروش ىق هل  dors 

 ىلع هل sil bar ri مل تاكو )1( هتكوشو ركسعلا ةسايرب درفغملا

Alماعدق  an)ةعيب  MASىم ىاقع نب قف  LP Reدبع  Sol 

 ايجن pal رتو هل ,bel هوباجاف ناطلسلا dell علخو صايعالا ,sul ةبارقلا

àاوجرخ  leم ىداج  diرشف  dlدلبلا هاظ  ooةكمرلا نا  

Lateاوماقأو ناعلملاب  aأوعيابو  ALLىنويع ىلع قنعأ دمع  sl] 

 | موقلأ Jets للعلا ةحازاو ركاسعلا ضارة عال مولقو وبسب ركسعف ميلط ىف

 داولا دمع ىنب ناطلس Gal نب clés نب use ىلع اودقوأو ىزات طابرب
)1( Les mss. F et M portent LS ss 

(2) Ce passage est altéré dans tous les mss. ; en voici les variantes : pour sK]}, F porte En el pour 

JA, قيس : . pour ,ءازأ : وأو pour ةرودبن هرودقب et pour 55, ةووكطت ssl}: 

Le-ms. B porte ps et أدأو : et le ms. C pl. Le ms. M. porte Del مخل هور ١ NAS. 

à 2 



 مو

 ىلا 4! Brie لاومالاو رهاسعملاب SX, sat :كاصتاو [à all ىلا هنوعدي

 دقع ىذلا مسلا AS كلذ نع Jr هودع ةملكق يرفت نم هيدل رثاء ف

 هيدي, dass :ىاطلملا مدقو موقلا ليبس نيبتسملو ةلودلا لوأ ناظلسلا هل

 ىنب نم Lists Ce ىف ىدودوفلا ىبوم نب Pa ess .ىسمع نب فسوي

 vas اخيرص ناسملتباوقحلو ىزات se pra قشكناف RL ىن راسو نيرم

LL]لقاقتلا ىف هرظذ ةببغم  jsمرصن  osاهب  LSةياغ ذا ميلع  

 زاجاو dx ىم اوسميف اهنع اوفمكنا دقو. ىزأت ماكل أ مايأ هترهاظم

 5 نأ ىلا اهبوخر ماقف سلدنالا ىلا بوقعي: نب وحرو .ناقع نب قفل دبع
sslعجرو ءالعلا ىبا نبأ  culنم هناكم ىلا ىلع نب  ss dus 

 ىزاتب نسا لمحأ الو كلذ ىلع ىنامالاب هدرع ىفتقا نأ دعب ناطلسلا سلجم

 ىبسلاو لبققلاب ,aus جراوخل ةمشاح ىف نخناو ,Gaulle ءادلا مدح

àكلمو كلذ ءانثا لععا  Juنع  Le dllةنس نم ةرخآلا ىداج  
 هركذن ام ىلع as po ناطلسلا حيوسو sit» نم مظعالا عمابلل نصب ىرووورشع

 كتادحالا ىم Las ناك أمو ديعس تأ ناطلسلا ةلود ىع ربقأ

 ناطلسلا نب ناقع هع LU لواطت ىراتب ral وبا ناطلسلا كله ام

 رضحو ,pl كلذ ىف ىدسإو بصنملا ماتساو بيضق هما ىورعملا بوقعي ىبا
 ةبارقلا عن اوراقتساف لهللا نم وده دعب رصقلاب ,à sat ءارزولا

 GA دبع نب بوقعي نب lès نععلا لاعلا ىنيكترملا si ريمكو ندمويي

antenne,ناطلسلا نبا ناقع مءاجيو لاومالا ميلا تيرسو دعولاب ميلا ةبيرع  

 دّيتليل هزعيارو ربه ةيعسابا ناطللسلا ارهدتسإو aps Lu بوععج 3



 سود

 ريمالاربحالا هننبأ a mr) ةعيبل | ,sLaxsl old ىجحاونلا dl هبتك ذفتنأو

«deىفو هترويخذو هلاومأ  Sd] dy XËع ةعغيبلا  eleرهاظب ناطلسلا  

«sbةتائز 7 سو يرسم ىكب ىلع  Jill,44, رحجاسعلاو برعلاو  any à 

 Pl ءاههدلاو ةصاقلو Robes سانلا ءامقنو ءاحلاصلاو ءادعلاو عدافصلاو

ee 00كلملا هل  old «seuls Lao] erنب ,واودلا دقفتو  > 

jsنم وا لحترأو  y52 | بجو eهيلع مدقو ناب لحاف  

EU)رظفلاو لاوخالا  ésلايطاخألا ءايقنأو دابجلاب مهتلاو اياعرلا كاوحأ  

 ناعي هتوضح للا ag‘ هدعب [Si كشستنم ٠ ىضق ,LL هللا ليبس ىن ززغلل

àدقع  ds\ AE aka] diuشيعي ةاعللا ناريمالا  deسلدنالا روغت  

we Le SUلالتخا  De. Jhaitهضقنو ىروكسيلا وفه نب ىدع  

 ln kgs هيلع ةوفع ir LC“ مكقأو قة للم هرسمأحو كب Ja ةعاطلل

 اا .tas قل
dl4 هناكرح  L, | 

sr |نب ليعمل 5  «deىنب ميبك قالطلا يبأ ىنب  Sunsتفلتخاو  plus 



 مسرب

dlكلذ .ىسا.داولا دبع. ىتب ناطلس نانقع نب ىوموج نا  day Lys «se 

fakeلبقاو وج ىبأ ناطلسلاب ةلودلا ىلع نوجراخل قحل الو  falseمرضا  
 , دبع ىب نم مسفنأ ىفو ومالا ديعسوبا ناطلسلا Los نيرم ىنب دقح كلذ

 ىلع دقعو ةيشكارملا تاهل عودو ناطلسلا رما قسوتسا اف des داولا
salهةيسلوذالا  ESىم  pie) all est00 اهملا 4 ناسمللت :وزغ ىلع  

 نيركسع ىف cle Us نسحلا بأ هينبأ مدق ةيولم ىدأو ىلا ىقتنا الو ةرشع عبزا

 هذه ىلع داولا دبع ىنب دالب لصخدو اهتقاس ىفراسو نمحانلا ىف نيهظع

 تعنتمأو loué ls ابلتاقف ةرداحو ,Jibs LS del أهيحاون sb ةيبعتلا

 Ltée نب ىسوم El انقحاس نم Call لونف ناسملت ىلا ضبن رم هيلع

 امطح اهمطخحل اييحاوض رماسو اهاياعرو اهلقاعم ىلع بلغو اهراوسأ ءأرو نم

 اهيف“ ئختاو ابلقاعم فو ىسانؤي ب كك خو دو افسن Lille . ىسنو

Al,ةدحو لاا  due NS,دأ دقو بوقعي نب شيعي هدوخأ هركسع ىف  AS,ضعب  

 هيتيبعت ىلع ناطلسلا عجرو وج ىا ىلع لونو ناسملت ىلارفف هرسمإب ةبارتسالا
dlماقاف ىزات  Leساف ىلا ىلع ابارممالا هدلو تعبو  deهجورخ نم  de 

 . هرحذن ام هيبأ

 A de pes Lanadl هقمال اهرمكأ دلولا نم نانثا ديعس ىا ناطلسيل ناك

 هيبلقب اههقلعاو هيدل اهرئارغصالا اذه ناكورعوهو ةينارصنلا qu) نم ةكولممل

 (1) Le ms.B porte منحأ يم



 هعقر بوغملا كلم ىلع ناطلسلا ىلويتسا الو افوغشم هبو Las tale ناكفأشن ذنم

 ىسيع Cp مهاربال هترازو de دقعو هبتك ىنةمالعلا ناك درصأو SSI ةصاخأو

 نسل وبا ربكالا هوخأ ىار الو اهب ,as lis مقلود alé نم ىناينرملا

 هبطاخو أذه ىلع de ياريممالا :les كترقسأو هيبال ةعانط هتيشاك كشفت طلخو

 ىف دازو احمو ناويدلا ىف تبثأو تايارلا دقعو هوداسهو fables ىاونلا نم كولملا

 4 هتازغ نم ديعس وبأ ناطلسلا Ris Ut XNA au | داكو صقنو ءاطعلا

 وممالا رقتسأ املف كف A هيدلو تعبو sil» ماقا ةرشع عبرأ du نامت

cle so!لعب  dal «de Sosa dunts LRهعلخو  dsl,ىولخادملا  

SI «2 djناطلسلاب  «seبوو ىاف هيلع رضمبقي  sdناعمه إب رهاجو  Les, 

 ىرخأ رخونو الجر م 0 sit» ىنم زربف ىاطلسلا Du ديري. ديد

 ةبارتسأ هيلع نضبقلاب هسفن LUXE هريزو نا قى de» ىاريمالل أكف

dax), SL dsىنمبو هنيدي ةيتاكلا نم  nee thaiنب ريع كلذل  

 Le )1( هيلع ضبقتف SN نم هب ءاح اي ريزولا ىطفتو ىدودوفلا لك

Aناطلسلا  ilىضرو ه]يقتف ديعس  disىأرق هنبأ ءاقل دل لعرأو  

 ads اكيرج als ىزاتب قلو امل ىشفو هدي ع ةحارج dite نأ لاعب تلفأو

PA disأعزان نسف و بأ  «de a da àkz C3 dalدعي  did!ءافو  SE 

 نأ ىلع (da »3 ةغفهبو [salu ىنميب صاوشلا ىعسو ىزات de» هركاسعب

(1) Jelis كضع à la place de هيلع 



 مس

 his كلذ مف اهتاهجو ىزات dde رضتقيو رمالا ىع ad هل حرخي

 ددقع ,rit اصنمالا ,fol ةتانزو برعلا date ىم ءالملا دبسو .دقعنأو

SG,اكلم نباف ةرضح ىلا ىلع وبأ ريمالا  els,هملا  Lauرابط  

callلاح ىلا راضصو هعجو دتشإو كلذ رثأ لمعأ رث هرمأ قسوتساو مدوفوو  

 | ناطلسلا ىلا اولياستف ae A ىثالت ممسفنأ ىلع ob tes كؤملا

 نب ليدنم هبتاكو ناونلا نب بوبا ه .ريزو de ىبارممالا نع ET أ ىزاعب

 ضهنفرمالا ىنالق ىلع هولجو ىناطلسلاب bass هصاوخ es نانكلا نيحع

 ماقاو ديدهلا دلبلا ىلع ركسعو ,ad نيرم ىنب ةفاك هيلا عقجاو cb نم

 هيخإل ناك ام نسما ىبا ريمالا هنبال لعجو LS اراد ul اهل ارصاحم

Aىراصنلا نم ةفئاطب ىلع وبا درفتو رمالا ضيوفتو دبعلا ةيالو: نم ىلع  

aolناك هتلودب  poolهملا ته  ilهضرم ةدم دلبلا طبضو  

 كزني نأو ىضرلاو خصلا ىف هيبأ dl تعب هرمأ لالتخأ نمبتو GET اذا ىتح

Lg dهغوسيو ابملا امو ةساملجت هعطقي نأ ىلع رمالا نم هيلع ىزتنأ  

 din اهنيب دقعنأو كلذ ىلا هباجاف مراد نم ةريخذلاو كاملا °w 0 م

 رهاظ نم ىنوتيزلاب ,Sue همتحو هتصاخب ىلءوبا رهمالا جرخو ةرشع سه

 دلملا ىلا ناطلسلا لخدو Like ىل لحتراو طرقا امم ا و دليلا

andهريصتقب لزنو  opel)هنبأ لرناو هتكلم  Liseءاضيبلارادلإب نسل  

 ءارزولا ذاختا ىف هل. نذاو لالقتسالا ضيوفت هناطلس ىف dal شوفو مروصق نم

SSII,ةطالعلا عضوو  due a 4eرا أمم  reهيلع تدفوو  

 ماقاف ةسامل هيب ىلءوبارهمالا لزنو dell ىلا ارعجرو برغلإب راصمالا تاعمب

 نعاوظ مدخساو اطعلا ضرفو Sarah قع ساو نيوإودلا نودو اكلم اهب

 ,lé تهطقمتو نيراروكهتو تاوتروصقو ءارصصلا لقاعم ëL لقعملا نم برعلا

 نسج يوذ نما بارع ى وظتاو' انهيساوتص ىلع يلو (Leo وعلا نك



m4 

 م دوب (sp دمع was diell «de اوماقتسا ىتح ةنكوو ىانامشلاو

 46, ةوفع dale اهمكقاف هر هم تنادورات ىن سوسلاب راصمالا ريما ردي ىب

sb, ds dl, |ضمنا اناطلسو اكلم يعل ماقام م ىنجل ماقاو هناطلس  

 دقعف شكأرم بلط ىلا Las ةعرد ىلع بلغتو نيرشع ةنس ناطلسلا ىلع

de dec BLةنيحلل  LAىلع ضهناو هازغأو هملا هاعجو نسل ىلإ ر  

 نب زودنكل اهيلع دقعو ابللع اوهسحو اهفارطأ ,List شكارم bat هرشأ

 de yat رهمالا نع à sai ىلا مركسعب اولفقو Rx, s te قم ىناقع

 تلتحاق شحكحارم ىلاريسلا ذغاو ةساملك نم doses نب hs نيتنث ةنس

 هعفرو هقنع برضو هيلع ضبقتف درمأ ز SU عقبك وأ لق اهب هركاسع

 نم حرش ناطلسلا ىلاربقل غلبو ابيحاوضرئاسو شكارم كامو ةأنقلا ىلع

dieseىن  sueمدقو تايطعالا قوقساو للعلا حاذأو دشتحا نأ دعب  

osهنبأ هيدي  axe ds dl || PAهركاسعم ىف هرسمأ ىلع بلاغلاو  

 | ىدأو نم (مزوتوت ىلإ قتقنأ ,LL ةيبعتلا هذه de راسو هققاس ىف ءاجو هنعوهجو

 (frs Ra اوظقياو 8,52 هدونجو ىلع ىبا نم تايبلاب ارذن ةيولم

 كلسو هرشا ىف دغلا نم اولحترأو هركسع لفو هيلع ةريادلا تناكف كلذ م مكس عم

 ىتح تاعانش اهتارعم نم ,Aid هراعوا ىف هدونج .تقرقفاو نرد due ىلع

Jessوبارممالا  deهيمدق ىلع ىسو هسرف نع  deu,ا هلو.  

Jaناطلسلا ديمو ةساملفب قحلو قيرلا بصع دعب  slشحارم  

Vale fraةيماحلل بترو  tes Lysىلع  deةداماتسملا لاومأ  zh 

 هعالطضاو كلذ 3 ه هواغع مظعف all Xe Lo de pe cout شكارم

 ىلع وبا all هعفادف ةساملح ىلا ناطلسلا Jet, dus مايأ تدعمأو

 diis ناك ا blu هتباحاف (ga ىلا ةدوعلاو ىضرلاو خمملا É عوض اب

(1) Ce nom est écrit sans points dans le ms. © ; le ms. B porte ودوذ 



 سانا |

 a ماقإو ةرضملل ىلا عجرو بدارغ كلذ نم .هنع رثوي ناك دقف همح نم
 دع هيلع بلغتو ناطلسلا كله Ji ىلا ةابقلا نم كلذ GR ىلع وبا

ls ALES)هركذن اك ىسحل  

  adىع  ASىتانكلا ليدنم ومقمله 

 نم عزشو نيدحوملا ةلودب باتكلا ةيلع نم ىنانكلا دمحم نب دمحم هوبا ناك

 اهنطواف ةسانكم ىلا معمج ضفنأو نموملا دمع ىنب ماظن Ji ام دنع شكارم

 DS نهف هبهعف قفل دبع نب بوقعي ناطلسلاب لصتاو bare ىنب AU ى
 هترافس ىن انركذ ايككولملا ىلا هنع رفسو برغملا مالعأ نم ةتباكع ىلع رئاقي

 دادزاو قا دبع نب بوقعي ناطلسلا كلهو نمتسو سم ةنسرصنتسملا ىلا
êtes 625 dieىلإ ةفاكمر  heعبس ةبسس 480  

 هنبأ هدعب نم ىقبو هتطخ لاح 4 كلهو ذمموي نم هاصقأو a نمقسو

Janteىااذم  deهللا بع ناكم :امربعم بوقعي يا ناطلسلا  wنبأ  

 كلذل ابضغ هتاولخ ىف همصلاخمو ىناطلسلا راد ةمرهق ىلع ىلوقسملا نيدم

 til ناكام عم هحناوج () دشحلاب هل ةمرطضم همايارتكا ىن ةبكنلل اعقوتم

 هودعو ةقيدص هب دبشو هقبسب هيف ىرع ناويدلا نابسح ىلع مايقلا ىنم

 ىلع هلهحتساو ةوارغم دالب نم هراصماو فلش ةيحاض ىلع ناطلسلا بلغت الو
leeهبال  Jensهيلا  usكلو كلاممركسفلا  alsمسصارععا  pans 

 dl, «sal دمحم نب ىلع لعم dl نم كلانه GLS نم عم ةنايلمب لزغف

 | 4 عجرو بوقعيوبا ناطلسلا كله SAT ىركسعلا قالطلا ىبأ نب ىلع نب

amd2( ةةالف ( = aile16 انو  ( 
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 ىلا دالبلا  Giعجرف اههع مل لزنو داولا دبع ىنب كيلموج ىبأ هيخاو ىنايز

 ىبا ناطلسلاب قحلو برغملا ىلا  estىف رمو  at nlهيذاو نايز  alوج

  séاهيلع  Masههركت ىف اغلبتساو اهنويعب , civilقاكو هبرتغم ىلا

000 pie hi. lis, | 
  (polieلاح ىت بوقعي  dieوبا ناطلسلا هل اهاعر ىلا ةاما اهنيب ىدكاتو

 ديعس  Usلعجو هصلاخو هصتخاو هل هفرعف هيلا كلذب تم برغملا رمأ ىلو

 عندو هيلا  jalons, dus line, doteلذي ةسراعالو هلوعا ٠
 , 25ةتصاخ ىلع همدقو هسلجم ; JUSهنبأ ىلع يبارهمالل ةيغاصلاريغك

 الو ةرم لوأ هيبأ ىلع بلغتملا |  Daxعلخو  allهيلا | ةظادا يدم" شال 3

das ةيالو هل ىقحكي نسفوباريغالا ناكو svt لالتخا نيبت نيح ةنع عزذ 

Ge باجيإب ةردنم Jesse ايدك ناكر dsl GES نع ا 

 هل ىوطو هقمدخ ىف هنابتماو هيلع رع  ll deهيبأ سلب درفنأ اذا ىتح

 ةكلبلا ىف ءالالاو همف ةياعسلا مكحا ةساملجم ىلا رع لصفو  siناظلسلا ذه

 اهيلع  duel, Laiهةكالهإب هللا نذات ىتح  JSبضنغي ام اريثكأ ذه ليدنم

 باطقلو ةرواحملا ىف ناطلسلا  disهيلع , LASىناهلك كلذ نم هيلع دتعاف

 , Lau ab, Vialىذأو ةرشع نامت ( sl raىف نسف  dusهلقتعاف

 هناويد ىوطو هلام ىفصتساو , dues 4x 5 LI didاعوج لاقيو اقنح

 .نيئراولا ريخ هللأو نيرباغلا ىف القم بهذو



 ل سايرس

adضاقتنا نع  Sailهتلزانمو ةتبسب  

DAلا أهريصم  ele dellهكلبم دعب  | 

din ةطانمغ املأ مملقنو ديعس وبأ سي | Bale نلغت LL ىقزعلا ومب ie 

 اورنقمساو سي  gl il Le Leىلوقسأ أذأ ىةح رجالا ىب كولم كلاث

  ssةمبس كلف عيبرلاوبا  ls Er diاوزاجاو برغم أ 4 ةزاجالا كت

 أورقمسأو ساف ىلا  Lesكيفي  MAS (HEنميلا  Esلبا  ILEمتاورس ىنم

AMI Jai نم هيلع. اوناك Le معلا لها سلاجت pis اوناكو مرابكو 

or æl XL ls dal ىب ةرامأ مايأ Ra وبأ SE abs; 

ds لصتاف همزالي a JU فب LH CHE miss رهغصلا ىسأ الأ ايعفلا ai 

Lie مترامأ رقم 4 ماعجرو duw كغ «ss دقعو مدشاقم مهل قوو 

 , Jeاومزتلاو دمعس ىبأ ناطلسلا ةوعداوماقاو رشع ةنس ابملا اولحتراف . مقساير

  1 dellوبأ ريمالا بلغت  deةقبس ىلع دقعف هيلع ديقسأو هيبأ رمأ ىلع

Lis ييلاط يأ نب CSS Je, ىثرقلا ءالعلا al CS are *LS نذل 

 نسا لا همدقتسأو  Losوبا هوبأو وه  ILوبا هعون  Loir, ilف

  epم هيبأ نع ىلع ىاريمالا  aaقحل  a CD CSهوهأو كلام

 نم ىنيعزان ناطاسلاب  keريمالا  Qiاملف ىلع  sad all Jaatهلزانو
 اهب ناطلسلا  Suناطلسلا نقع ( ceىلع بلاط ىا نب  Liseهقعبو

  ess Lallكسمتو تايرمل كلمب هتوعد  dutدمحم , hoلقتساف هتعاط ىلع



 ساب ع

LLماقأون  ass, CIEL ELب دال اهب  AAA 
 ةنسلو برغملا نم هعم هعجرم دعب كلانه ile وبأ هع كلهو نمنس كلذ

 ريمأ نم de لاح لا <« رمالا ةعاط ذينو ىناطلسلا le ضقتنا ةرستع تاس

 ىلع هل دقعو هيلأمدقف Je ىب gd دبع سلدنالا نم مدقتساو دلملا ىف ىروشلا

 زهجو هتبلاطم ىن ناطلسلا مئازع هسابب نهويو ةملكلا هب قرتفيل برغل

 ri هبرسح ىلع دقعو نيرم ىنب نم ركخاسعلا هيلا ناطلسلا

RAP ANRR EN RENE 
 نومع نم ربخل هءاجو هكستف ةعاطلا طعمل goal هريزو ىلا ناطلسلا هب

 ىتاتي eus رجلا ةحاسب ريزولا طاطسف ىن ناك dut نأ ركسعلاب تناك

 ىلع هيوذو done نامقع نب قمل دبع ,et ركسعملا تيبف هذخا ىف ةصرفلا

 ربخ de اوفقي ملف ةعيبلل ركارسعلا تليكراو هيبأ ىلأ deb ميزولا طاطسف

 Ale ريزولا ىسمع .نب هاربا مدشاق اوشتاو ىزعلا نبأ ريزولا دقفت ىتح
 Hu ناطلسلا ىلا هولجو هيلع اوضبقتو fige تعقجاف كلذ ىلء ودعلا

 Ares ءالتبال هريزو قلطأو مل كشف ناطلشملا 5# ىف اراصنتساو ةعاطلال

 pull ضهنو ,tu ناطلسلا فضر ىف اهدعب y نب ىيكي بغرو

Liu4 ةرشع عست  dbهل دفعف هتعاط رابتخال  deوه طرتقشأو ةقبس  

 JU تمقسأو ةنس لكى هقيده ul) ناطلسلا ةيابجج ءافولا هسفن ىلع

 ىلا دمحم هنبأ el ماقو نيرشع Leu قزعلا es كلف“ Si ىلا كلذ ىلع

 جاف اكو RAS == مياقلا at هيقفلا نب ىلع نب دمحم هع نبأ رظن

 سلدنالا ىلا جانزلا es x عزف نأ دعب ابيفرظنلا ىلو ةتبسب ليطاسالا

alةتبسب ءاغوغلا  Ahىلع عجاف ةصرفلا ناطلسلا  La mA 

 ةضفهانملا نع ىيحي نب دمحم زبعو Riel ءاقياب اوردابو نيرشعو نامت ةنس

Lab,اوعقجا فيفللا نم داغوأ ىن رمالل ضرعتف هسفن نم ىلع نب دمحم  



 ماو

 ناطلسلا ىلا ىفرعلا ىنب ,Doll ةعاطلا ىلع pole كلذ ىع الملا معفادو هيلا

 db اهلثنم مرو اهتاهج فقثو ةتبس ةبصقب ناطلسلا لدحاو اوداقناف

 رماع هبجاحل دقعف ابلاعا ىف هسلجم صاوخو هنالاجر رابك Lex ابللخ

LRقاردسلا هللا خف  Leeدقعو  ENاهتيابح ىلع نيدم ىأ ىب مساقلا  

 Laine نم الملا زداوج ىنساو as تاقفنلل لاومالا جارخاو اههنابم ىف رظنلاو

 اوعرشف' ةتبس ىلعا كارفا ىمسملا دلبلا ,lag sel, lbs متاعاطقأ رفوو

 هترضح ىلإ اعجار GS نيرشعو aus ةنس Lie ىن

OS. nilمادقتسأ  well RASةمالعلاو ةباتكلل  

 Jai اوناكو تومرضح ىف ميسنو ةقبس osé نم نهبملا دبع ونب ناك
 ىباو بلاط ىبا مايا ةعيسب ايضاق دمحم هوبا OS dal نيلخنم راقوو ةلجت
 ,AU بلطلارجج ىناذه نهبملا ديع هنبأ اشنو رهص pee هل ناكو رتاح

 سيع ملا ass مب تلون LL, Las قذحو ققفاغلا Sud ىلع ةيبرعلا ةعنص |5, |

 دبع نب دمحم coli ميف لقحا Abbé ىلا اولقحأاو سم ةنس ديعس ىبأ

 ارصبو الع دادزاو age ىلع ةطانرغب نمههملا دبع ,Li هنبأو نهبملا

Seul pad, LILعولخما دمحم ناطلسلاوادب  calبلغتملا هريزوب  

 ىف (Alu نم هب صتخاأ ىنهف ىدنرلا Si دبع نب دمحم ةتلود ىلع

 arcs Lt ge Las, dus QI Sd نبأ LS دعب عجر à ىزعلا

direةدم  LLونب صلخسا  (yesنع رصتتقا عست ةنس ةقبس  LS 

 ناطلسلا ىلوتسا LL ةءورملا موزلو معلا لاخنا ىف هفلس بهاذم البقتم ماقأو

 de pl هنبارمالا ىلع بلغتلاو دهعلا Le لقتسأو برغملا ىلع ديعس وبأ
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FUNاعلوم معلا ابح  M&re akolهنونفل  als,ما نم اولخ هتلود  

 ىارممالل لصحو Rs L3 ةدجوملا ةوادبلل نيدحوملا دبع XÀS ليسرتلا

 ىم ممتلود ولخو كلذ ak هب ىنطفت ىناسللاو ds M رصملا Las ىلع

LSمدا. ملتزما  a ds ch ds bise Qu LE ue LA 
 عم ةدافولاريغك ناكو ds حلوف عدافصلا كلت ةساير à Ji دمع di ميشت

 Er هتماركو هرسس قمم NE ىلعوبا رهمألا PSE متدافو تاقوأ هدلب لهأ

 زعوأ كلذ us Free ىضغمأ أذأ CS هيلع CARE وهو ةباتكلل هبطخيو هسلجم 0

 هتمالعو هتباتك sais هباب ىلا هصققي نأ ةرشع ىتنث Leu ةتبسب هلماع ىلأ

«seم أذأ  «de slهيبأ ىلع  el MAS ASنسل باريمالا للا  des 

 اهتلج "قم ناك EE ىلع ab au عك ديدبلا دلبلا نع لوزنلا ىلع ىلعوبأ

 Bis ol وبا ريمالا فناو كلذ d ىناطلسلا ىضمأو den gpl دمع نيك

 هب ذالو ball di se) oil دبع عفرف -كلذب لع ىأ هناعقيل مسقأف

 ل.خم دذح 4 عوجرلاو Leo اهلازتعإب هرمأو ?Sa G ir هيدي ىنمب ةسفن ئقلاو

 معزو ةلودلا ريبك AI لسيدغم هصئقخأو كلذ ىلع ماقو رك سس عج هلوذأو

dellليدنم بكن الو هتنبا هحكناو  JUSهتمالع ناطلسلا لعج  A 

llىتح ابناشناو :اهحالصاو بتكلا ةءارق ق  cieكلذ هل ناطلسلا  

etلعجو هيلع  ES)هيل ةمالعلا  JE diعسل ًطضاف 1  Le 

mu,رقساو هتيص عفقرأو ناطلسلا سلجم .ىف همدق  deناطلسلا رمايأ كلذ  

 dé فرابل est ىف سنوتب كله نأ ىلا هدعب نم نسل al» هنبأو

 1 نيثراولا ريخ هللاو نيعبراو عست



élu Gal لما ge نع al 
 ةطانرغ ىلع ةرطب كلهمو ْ ا

 دعب نم سلدنالا لها ىلع بلاكت دق شنوفدا ىب ةجئناش ةيغاطلا ناك

 Je قيرط de بلغ ذنمو نينامثو نيتنث ةنس كلابلا sole ههبا
 هدغب نم ةقدغح لعاتعت رم cles (So هوددعب بوقعي نب فسوي ناطلسلا

Brel |ةجاش كلهو مددم ترضأتققو  dauةددارم هنأ 0 ٠:ىنيعستو تالث  

 لبج هليطاسأ تلزانو الماك الوح نيرم est دابا ةضرف ele 5,4 لزانو
 ةنولش 2 بحاص ش.ذوفدأ نب ةدنأ ره finie ىلع واصلا ,axé خيفلا

 راصشلل اهرضاحو ةيرملا لزانف Ris seb ls نم سلدنالا لها لغشي نأ

silةبعس  vues, puiوعلا بري ينم ناكو تالالا اهيلعر  JL pal 

 تحتودعلا رفحو قرحاف هقارحا sb Jess تاماق تالث رادقمم راوسألا

 هل ىطغتو اهكأر فو مع همف ريسي ام رادقم ةفاسملا ضيرع ايس لا 1

 ضرالا تحت ,ul ضعبل fans is ىأ ىلإ akée ختلابق ,bia يوملسملا

 اددم هقعب ركسع ىلع ىايعالا معز ءالعلا تأ نب. ىناقعل رجالا نبأ دقعو

Jo)ةيفاطلا ناك ىراصنلا نم عجج هيقلف ةيرم  fieمر ةناشرم راصحل  

 متاداغم حلاو ةيغاطلا ركسعم يم ابيرق لزنو ممحلتساوناقع ماموهف

 لالخ ةيغاطلا بلغتو دليلا نع (ex مسلا ىن هملأ اوبغر نأ ىلا متحوارمو

 سابعلا ىنحزو ةنوبطصأو م ةنامث ىلع هركاسع تماقاو' ji لبج ىلع كلذ

 (1) ;Le ms. F porte ةناشرف

(2) On lit dsl dans le ms. B. 



un 

A ةلئاقال رحاسعلا ى ءالعلا يأ نب olés هللا دبع ue نب 
 سرب سنفلا مدئاق لمقو .ةنوبطصأ ركسعم نامقع عقواف  Giةثالثوحن

  6 Aىلا ناقع يح 3 اومحامسا  Giletلاخد ناكو سابعلا  Jessم

 ةيغاطلا ىلا ربخل غلبو هفحز ربخل اوضفناف هب ةينارصنلا عوج هترصاخ

 كتفب ةرسيزبلل رهاظ نم هناكم  lèsهيلا ةينارصنلا عوج حرسف هموق ىف

 ,( Raمب عقواف ىناقع  Jiمءاعز  Letمءاقل ديري ةيغاطلا  aileلها

ss) ميلع نيدسلل تجتاو هطيطاسفو هتافلخ اوبهتناو هركسعم ىلا دلبلا 

 ةنس ةهرهلا هذه ثا ةيفاطلا كله رث عارسأو ممئانغ نم ىديالا تالتمأو

 هنبأ هدعب نم ىلوو ةجناش نب ةدنأ 0 وهو ةرشع ىتنث  dix Jiاريغص الفط

US ناوج Lil all es) i<l ىب ةرطب نود هع eu ىلأ هولعج 

nt برغملا كلم ديعس وبأ ناطلسلا لغشو كلذ ىلع مرمأ ماقتسأو 

  Àةطانرغ ىلا اوفحزو سلدذالا ىف ةرغلا ةينارصنلا لبتهاف هجو  Lauنامت

  Lall, 52eابيلع  pusف  eiناطلسلا ىلا مخيورص سلدنالا لهأ ثعبو

 نم 4 متلود نم ءالعلا ىبأ ناكم مل رذقعإو , paulمالل ترم هنأو
 هوعفدي نأ ميلع طرشو ةملكلا قيرفت نم هعم ىثخي نيرم ىنب هموق ىف

 رمأ مي ىتح هتمرب هيلا  sL,4منكي او ىنيملسملا ىلع ةطوح ميلا هديعيو

 نب ناقع ناكمل كلذ  Aهموق نم هتباصعو هقمارصب ءالسعلا

 مميعس قفخاف , Luتطاحاو  élةينارصنلا , kbاهمايعلا ىف اوعمطو |

Hall نا ني ناقعل نيك fe هتردق ديب عفادو Rae سفن هللا نأ مث 

 متلمجب ةيغاطلا فقزم ىلا اودمص عماقولا برغأ نم بذاك يف ةعقاو هتبصعو

 ىتح عورباسو رغكاوا ىنمتيام ءاهز اوداكر  plارعرصف مزركارم ىف
(1) Le ms. 8 porte (ju Au fet le ms. © سرمب شنغلا 

(2) Le ms. Bporte قيجوغ ele ms. 6 ىيحومم 
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 Je نم برشلل ءاملا براسم ,il نم مقضرمعاو رابدالا مولوو ناوجو ةرطب

 بنو هودنع كلهأو هنيد هللازعأو ملاومأ ,rar S مريتك كلهو Las اوحراطتف

ُْ mat Os كلذ لدخت Le, 

 تس ةنس داولا دبع ىنب كولم نسارخي نب wtês دلو نع bad جرفنا الو

 مفرمسب Le نيرمونب هكلم اع مل لزنو مدالب نع db وبأ ىناجتو
 هبماقماب اهرظن فرس |هبم لوهلل نياو كلج دولا دمج يتم كلج وهج ودا لد
 رثأ ,Le نيجوت ce دالب de À ةوارغم دالب ىلع بلغتف قرشلا دالب ىلأ

 دبع ىوب ليدنم دلوو ةيطغ نب ىوقلا دبع دلو ىم مصايهعأ قحلو مناطلس

 3 (bles AIS On نم fes نم عم صفح ىبأ لأ نيدحوملاب ىجرلا

kgقحمتساو محاسع  ieىناطلسلا  (as slريغ نب بوقعي هبجاحو  

 رق ةلودلل نمعزانملاو جراوخل مب بلاغو ىناويدلا ىف غتبثا افمثك ادنج نم

 ىناسملت ىلإ هلقنو [اذكإ ةنس اهيلع نالع نبا بلغو ردازهلل ىلا وجوبا ىحز
 اوقحلف ةجاهنص نم Late طيسب لها شكيلم ءرمأ ةروصنمؤغب شو هل وو

 3 هاب نيدحوملا لع رمكاتو طسوالا برغملا ةهصصاق ,elle عوعنطصاو نيدحوملاب

 انج نوي Qt ناطلسلا be de «RS ةرشع ىتنث ةنس سلدت ! ىلع بلغت

 نسي هرابخأ ىف هانركذ Files cale ىبأ 1 أمتنأ مايأ kw A نم منيب عقو

doteاهتلزانمل  LIL,نيدحوملا دالب  LL],مراضما !لزانو مضرا ةركاسع  

dosصتخاو ةنيطنسقو  AxS, a REكلذ نم  esدوعسم'عم رحاسشملا  
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 جورخح نم هانمدق ام كلذ لالخ ىناكو اهتقياضمل مهاربأ ele al هع ىبأ

 Je عاطتقاو هرمإب نيجوت ىنب مايقو هيلع coule نب قسوي نب دمحم

sl,تريقسأو هكلم ةلاع نم شي  JUمجوبأ ناطلسلا كلف ىتح كلذ ىلع  

face ne dauماقو 5  brelوبأ  palدبع  SFr)عفصف  adهع ىبأ  Ke 

 Jus ىم همصتعم db ىتح داولا دبع ب ركاسعب da JT ضرنو' نسي نب
je 23)0ك نيرغيتا ىب ردك ناقع نم مع هلحادو  KIهيلع ضبقتف هب  

 هيلع عنتمأو اهتحاسب لمحا ىتح ةياجب ىلا لحتراو ةرشع aus Leu هلدقو

melىلا توعبلا ددرو ناسملت ىلا اعجار افكنا رث هضعبوأ اموي ماقاف رمغ نبأ  

 هالعأ نم lé ىداوب cu SI re ored ىنتبأو ةيادج ناطوا

 دامس ادلب ابنم ةاحرم ىلع تالكيتب طتخا رث هيلي (ES نصح n) رثركف نصح

 ral عنتماو ةدجو ةلابق لبجلاب RAY ناك ىذلا لاقعملا مسأ ىلع تكدزيرهت

 ركاسعلاو ,eh as هذه تالكيت دلب طتخاف هانمدق اك ديعسلا ىلع هب

 هقلود ريبك ىزعلا ىلع نب guet» أابيلع دقعو هدنج هب لزنأو هكلل أرغت :رهدصو

ds,ىنب نم بولا ءارمأ هقحساو هنبأ  glمتبضاغم ىنيح ةيقيرفأ كلم  

LLىبأ ىناطلسلا  (asمعم ازغاف  (peeةتانز  cle tesقايعالل نسوق:  

 هللا دبع ىبأو Sd ces Si نب دمحم هللا دبع ىياريمالا صفح ىبأ لأ نم

 اكىرخا دعب ةرم ديهشلا ىبحكي أ نب قاحأ ىو نارع نب ركب ىأ نب دمح
 نيدحوملا ةتانز شومج ىنمب ناك نإو de Ra تناكو age al ىت هائركذ

 ىلا هيف تفحز yes) حست هل ةنجامرم ىجاون نم شايرلابروهشملا قحزلا

 هيلا نمو بعك do) ريمأ رع نب ةزه عم ,db ركاسع ىبح gl ناطلسلا

 كللل اومصن دقو: نسارخي لأ ةلود عئافص نم ىسوم ىنب ىيحي مميلعو ودبلا نم

 دبع ىنب صامعأ نم ناممع نب قمل دبع معمو صفج ىبا نب or ىبأ نب دمحم
)1( Les mss. F et M portent 5 à la place de 3$S 



 مسالا

GAناكي هيوذو هينب 2.  onا؟نيدحوملا دنع ىم يلا  AREلتخاف  aus 

Meناطلتتشسلا  Dal) as gtاهيف ام هطيطاسف: ىلع اولوقسأو  

 ررعو Dr نييلوملا هيدلو ىلع اوضيبقتو هركسعم اوبهتنأو pis ةريخذلا نم

 صلخو هتنهوأ تاحارجب هندب ىف ناطيعلا بيهصأو ناسلت لا اهوصخقاو

 هتداقمو ىناطلسلا ab نود ىارسع ل نب دمك اهلخدو سنوت ىلع ;sb نتلوقساأو

uaدي  CSSىسوم ول  alممتعأو ةتانز  Àىيكيوبأ ىناطلسلا انال  «deىلع ةدافولا  

nesلقا  Ut sawداففا  dsl5 3 رهمالا  LE ALرغغلا  Sax ul 

djتعدو كلذلرجلا هنبأ كك هتراشا لبقتف اهلغم ىع  desديك ]|  NASهللأ  

 اولؤنو تارواجن او دسماقملا É مط همامأ ()اضفان نيدحوملا dise نم نيكارفأت ب

ie,لحاوس ىم  en)أومدقو ب  «deدوغلبأو 4. رض كديعس با ىاطلسلا  

PA) enقا ىاطلسلاانال  SEوه كلذل زتهاف  disوبا رهمالا  milريهمالل لاقو  

 ىف ىنلذبال هللاوو éloges كدصق انموق ربكا دقل ىباي لفحملا كلذ ىف

 دهعس وبأ هاا يلع aL à La ا نيرووسم ملزانم لأ أوفرسصناف |

4eانالوم  aliكك  CHEازانم أ هركسعب  àناسملت  Las Az2459  

 هنضاهجأو سنوت ة ram ىلع SE) ىبا ناطلسلا ءاليتسإب نيقيلاربخا مءاج ةربصب

 هةر ;dsl CSS LS ااريمالا ىاطلسلا انالوم ىدتسا Lyas مناطلسو ةتائز

 ميهاربأ ريهصلاو db ماعم لس cle das ىنسع مليطاسا bass ( ع ءابحو

(1) Dans chacun de nos manuscrits ce mot est ponctué d’une manière différente. 



 de افكناو قازرسلا دبع ىب هللا دبع 'ابأ هترضخب يضاقلاو قزعلا رتاح 0 ىأ نب

PR AEMIER PNEU JUSTE ER EEEمل رات  
 نيدحوم لا نم taie عم ahablul ىن fall Less ىيكريمالا ةقيقش هتغبأ 3 ىبحي

Bassهباولضوووتع نب مساقلا وبا ! ITنيثالثو ىدحا ةنس ةساسغ ىسرم  

asنيا ناطلسلا كلم ىدي  agenةمركتلاو ربلا مادقا ىلع نيب اوماقف  bte 
 تدقو ةضفلاو بهذلا ناهكح تغيصو اهلاقثا لهو اببوكرل ةساسغ ىلا رهظلا

LA,عمسي م اهب لافتحالا ةياغ ابسارعأو اهدافول لفتحاو بهذلاب ةاشغملاريرسل  

 عيفصلا كلذ نم ملغم هالوقيام ءاسنلازبع نمرادلا ةمرابق تلوتو Rss ىف هلغم

نيب ديعسوبأ ناطلسلا كلهو كيب BEL كتدحأو
 كوع هلل ءاقبلاو اهلصوم ىديب ى

Aiىبأ ىناطلسلا كلبم ىلع  Vie NARAUكنع هللأ  

 (slixal أهموقو أاهيبا Lee Labs 25 يلع اهمودقل ةلودلا تح pal ASS ىدحأ

Lوبأ ىناطلسل أ لحترأ  ageىلإ  «sbاغالبتسأا هسفمب اهلاوحأ ف :راشمل  

 كالبلا de sil ىتح ضرمو كلانه Jack dal سورعب أرورسو Lee PS ىف

  Letوبا ريمالا دهعلا ىلو هب  padىاتكا ىلع هشارف 3 هلهو ةرضشلل ىلا .

 ةينملا هقكرداو هراد ىلا اليل كلذك هلخدأ رث وبسب لزن ,se Jul ةيشادلل

usىقيك اصلا ىدقساو | ىم هناكم هدوعضوف هيلع هللأ ةجر ىغفغقف هقيرط  

 هدحو هلل ءاقبلاو ىنيثالثو eos di يم ii ىذ رهشل ىرؤوذ هتتاراومل

(1) Le mot تا est omis dans les mss. 8 et C, 
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 مدرب م

 dsl ىم ةصاخلل sie ديعس وبأ :ناطلسلا كله الو هبجوالا dll ءىث لكو

ele,ىلا ةلودلا  deىيارممالا هدهع  baies omهوتأو ممسقنأ ىلع هل  Râss 

 ىززو الو ob ist Ci نوتيزلاب برطضأو وبس LE هركسعم ;Ja رمأو :

 ءادال متاقبط ىلع نانلا هيلا =( ةيبعتلا »2 هركسعم di ee ناطلسلا

 ىنبوبع راوزملا سانلا ىلع ذّكموي هل ةعيبلا ,sat Les هطاطسفب سلجو ةعيبلا

 انالوم تدب بيوع Sal هيلا تفزو بوقعي نب فسوي ناطلسلا دهع ذننم

 اهيبال ماقتنالا ىلع هرمأ عمجاو ركسعملا نم AS اهب سرعاف ىيحي ىبا ناطلسلا
 هيد هيصوتسي اهوبأ ىناطلسلا JS, «de = da لاك قاتقحت ساب أدبو دودع نم

 dal ةفراشمل Like ىلا 252

 قافنالا» هما عم Dali دعب ناسملت ىلا

 Lars ناكو eat با ناطلسلا ةعيب تلكو ديعس وبا ىناطلسلا كله ام
 ةقراشم .داراف tale asie هي ءافلك ناك امل die أ dual هيضوخسب ام

 ةسامله# ادصاق نوتيزلاب هركسعم نم JE ناسملت ىلا ضوبنلا لبق هلاوحا
Lib,ايدوم هيحأ ىلع لأ ريمالا دوفو هقيرط ىف  disأاهنهم هتربم ابجوم  

Leهيبا تارت نماعناق هيف ةعزانملا نع ايفابكم كلملا نم هللا هأتا  Leلصح  

 لاس ام ىلا نسما وبا ناطلسلا هباجاف هيخأ نم كلذب هل دقعلا ابلاط هدي ىف
 ءالملا دبسشو اههيبأ دعبل ناك اكةلبقلا دالب نم اهيلا امو ةسادلج ىلع هل دقعو
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 ساب ع

 نيدحوملا رص ةباجإب ناسملت ىلا اعجار BST برعلاو ةتانز رثاسو لممقلا نم
 GA due الا ازوانكس, Lie بكف gts ىلا ft انو Lea au ةسنفإو
 . مقافو هيلع ناك اكناسملت ىلع هعم لوزنلاب ىيحي ىبا ناطلسلا Mis دعول

 Liu نم plant ىن ةلاساتب لمحاف ميلا Ja ءايركز ىارممالا عم مطراشمو

ieلييطاسالا مبكرأ هركسع نم | هادم ىك ىبأ ناطلسلا انالوملز بجو  os 

 اوفاوو ةياجب اولزنو هتلود le نم ىوطبلا دمحم ميلع دقعوب نأ رهو لحاوس
 Sas ىلأ ,das Les هتلج 1 |, [Las CSS 5 bal انالوم اهب |

 M ie Lis ةيأ > EE ضاتكلا 1 ô >| 00 لمع 0

SA17 5 أرغب © ا 4° 1  a Euلا  

ea Le suراسو 1  DL. LE) ai) bus, A 

 pisb ةرقافلا هذه اهب تلح ىنيح ىلا عباد لري و كلذ ىف هبهذم

Plاهطتخم أوعرصأو هلءافكال ام تاوقالا كلت ىم  CSLأهوفسنف  Lisأاهوزذوو  

cs al ol aka, PARTS Le leكلذ  fl) DEانالوم مودق رظتغم  

al Sulىك  Lure,مدل هأفأو ىأح اعل ةلزانمل هيلع هرك  sul 

 لفقف ىبحي بأ ناطلسلا انالوهربخل لصتاو اعجار افكناف هركذن اك هيخا

diىوطبلا لجو ا  d2sاوفرصناف هركسع زماوجو هتزداج ١ أو  dl 

 te obéit at ناطلسلا نافع past منفس 3 fus ىناطلسلا

 هرمأ Qt نأ ىلا نيدحوملا دالب



 ناطلسلا ضوهنو ىلع يبأ ضاقتتنا نعربشل

 هب هرفظو هيلا نسف ىبأ

 انالوم nest ةلاسأت ىلا اهزواجتو ناسملت ةازغ ىف ىسحلا وبا ناطلسلا Jess امل

 ,de GUN دهلا لاصتا ىف ىلع ىبارهمالا ىلا نمفشاتوبا سد cas ىبا ناطلسلا

 هب ف català, 14 Le اوفل 1! دبل ا اطل
 gd ىبأ ناطلسلا dual ىلع ىلعوبأ A ضقتناو كلذ ىلع اهفيب دقعنأو

 Lake لجعتساو ناطلسلا لماع اهب Jus ةعرد ىلا Like نم ضهنو

 هركسعجوهو ناطلسلاب ri لصتاو شكارم دالب ىلا ركسعلا حسو هيوذ نم

de e#b aile abs Elseماقتنالا  dieلزنأو ةرضملا لأ اعجاو افكناف  

 رظن ىلإ: dans 'ئيفشات du هيلع oies اركسع هلع مك ترصروأت عقب

 اهيلع J |مخف ,à lt ىلإ ريسلا ذغأو نيغيبرمت ىب ةماج ىب ليدنم درسنزو

 a لعل عانصلاو ةلعفلا دشحو ابقتكب sal, Le هركاسع تطاحاو

Ledضيضو اتيوك الخ اهحواريو لاتقلا اهيداغي ماقأو اهتحاسب ءانبلاو  

 3 تيغيو هركاسع هيطويل call مغ ىلأ ,des هركاسع ىف نهفساتوبإ

 زرس تريروات ىلا et الو هراصح نم هناكم نع ناطلسلا بذاجيو هيحاون

 لتحاف ةيبعتلا ىن هيلا اوفحزو ,sue, ds ىف ناطلسلا ىبا هيلا

dlaادحا قلي 7 مزهضأو  ste,دادمأ ىلا ردابو هزجتم ىلا  de al ai 

 تافارز دلملا ىلإ اوبرستف هيلا مب can هدونج نم Las ىلع نقعف هركسعب

 برأ el Fe Jpb sbadl ناطلسلا ALL, soc اولهمكتسا ىتح انأدحوو

 ىلع يبا ريمالا ىلع ضبقتو ةونع دلبلا ,AS ميلع بلغت ىتح لاكذلاو



 دقعو هكلم de ىٍوتسأو هلقممعأو db ىاطلسلا كا قيسو 0 ناب دع

 Lis اهب Jet ةرضعلل ىلإ ايفكنم Jess اهيلع لتساو ةسالطج ىلع

 Pt nn تأ dsl ةيأر تحت هر su هلل =

 كلام ىبارممالا ah قفلا لبج ةزانم ge ربدل
 هن ىنميملسماو

 سلدنالا كلم [de dax» ٍديعس "| سيم لأ نب دياولاوبأ (gl كله مل

 ,A5 هلاقغاف ريزولاب همتح نم يولعملا هارغأ هيلع دادبتسالا نم فناو زهانو بست

FI pl mA Lions ya dl ben,ةنس ذنم  (RASةرشع  Jةياملا  

 برغملا بحاص ىلا ةريوجلل اوعجرف كلذ دعب fale ةيغاطلا ظلغتساو ةفماتلا

diنرشعو مبست  SE) Lake dosىناطلس هتلود لهأ ىم ديعسوبأ  

 داديتسا كلذ ىرأقو ةزاجالا نمرجلا |=te L,1 كلمف ديعس ىبأ ىناطلسلا

valeهاو: قورمملا ةريزول هلعقو سلدنالا  Gall leىلا دامه  let 



 رس ابو ١

 غلبتساو هراد قصل ةراصملا ضورب هلزناو dit سانلا ,CS هاصوم ربكاف

 لماعو ىناطلسلا هأكشاف [pra و دص 2 Lé هضارمعأو Mid Je هيلإ او

 دقعو das بوقعب هدجح به ذم البقتم ds افوغشم ناكو (SL, le فى هللأ

 ناطلعلا حم هذفنأو UT يب ىم الأ ةسهج ىلع فلام تأ ريمالا هنبال

 ددملاب لوطسلالا هيلا عباتتو ةرسيزجلاب fret Ja ةلزانمل or) LS دهحت

Julق"ىيزدماحت رجالا قبا  olهيلا:اولياستف . PSone ble, 
 وبلغت قو 4 eyamall هالبلا هتلزانمو هبرح 0 Per Jad هس ابق اعيج

 هب ناك نم هللا ملفنو ةوفع نوملسملا همكقاو نيثالثو تالث ةنس هيلع

 هنت دقو ههف ةغلاتل رفكلا À ةيغاطلا هافوو معم Le ةينارصنلا نم

 كلام وبأ ريمالا ايليغف رشأبو fus ide ةريرجل نم Lis el نوملسملا

el Lysابلقنف  elةماع  TSكيلا كرو ةريزبلل 11 كلام وبأ رهمالا  

ssنب. ةحلط نب  deههبا ءارزو نم  Jessهيلع خاناف تالث دعب ةيغاطلا  

 نيج ات هللأ NAS ىاريمالا M تعبو als Ji هركاسعب كلام وبأ 95

 برقم هتيداع is اوماقأو متل ىن ودعلا ces ةيغاطلا ركسع ءازإب

 ىلاردجالا ىبأ ناطلسلا ردابف حالسلاو 421 ىم هب ,Le dis هعاجترإب دهعلا

 ىضر ىف هللا نم هسفن اعدإب البيع هطاطسف ىلا سانلا gas) ةيغاطلا كافل

 4 هباجاو (aol lle" ارساح الجار ةيعغاطلا APTE Frey ÀXwS ىنممدلسملا

Leجارفألا ىم كاش  ceرساخذب هفحتأو لقعملا أذنه  Leهيدل  pri JS;ذخأو تن  

 لقنو هب ةيماشل لارنأو هجورف دسو FA فارطا ىقيقثت ىف كلاموبا رهمالا

 رق مايالا pal el ةدالق نسما ىبا ناطلسلا ةلود قوط اخف ,GS هملأ تاوقألا
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 مب ب م

 Les dll ءاش عواوكذن Las, aude ةلزانم نم aile ىلأ اه كلدعي ماجعو

 اهيلع ىسلأ “| ناطلسلا بلغتو A راصح ىع ربع

 At تلا كلبمب داولا NAS ىب ضارقنأو

 برغملا jp دسو همعزافمو ةمازتنإ ةلع ممحو dual ىلع ناطلسلا بلغت امل

viesهيدل  dasةينارصنلا ىلع هركسع روهظب هللا  slفلا لبج  
 es دودعل غرف Lau purée ىم bé متكلم ىف ماقأ ىنأ دعب مميديأ نم

 ةينهتلا ليبس ىن ىبحي ىبأ ناطلسلا )7 لسر هيلع دفوو ناسملت وزغ ىلع

a, Ziيىبأ ىلا هملسرو ىناطلسلا دفوأو روغتلا ىلع نيفشات أ 5  

 مل ,Je aa ten tien نارا غفم نيف

 معيل ذمماع ولو رمالا لوا ire ملاعا مضت ىلا عجريو سلدت نع

Gtهوردقيو كولملا دنع ناطلسلا هاج  Geىنيمفشات و بأ ىكنتساو هردق  

 -- دكلا نفعا هفسلا صعب dus a, Jul à ليوا ظلعإو. 2 كلذ نم
 ىقاطلسلا rl تتعيناف هظفحا Le اوبلقناف Abuse نم لينلاو Rae SA ىف

 دالبلا ةيصاق ىلا همارزو تعبو and دلبلا ةحاسب ركسعو ميلا دوعصلل
mad tieرخاسعلاو لئابقلا  Àحاذأو هدونج ضرتعاف لت  Ale 

 نيثالثو سه طسإوا ساف نم هركسعم لصفو ةيبعتلا ىف راسو هبكاوم امعو
 ' ايي CLS LS ةدجوبريمو هدونجو (À مث نم ,[so كوشلا ربي راسو

àرخآ هيلع ىلوتساو اهتيماح لّققف اهمكقأو موي ضعب اهلتاقف ةموردمب مم  
 بلغتب ربخأ هغلبو ناسملت ىلع خان تح هتيبعت ىلع راس رث سه ةنس

 )4( Le ms. Bporte لقمز ادمن. F لبق etlems.M ليم



 ١ م1 :

Calهيلع تدقوو هقسيرف ىلع ضبرو اهدوشحو ىاونلا دادمأ هيلا تفاوتو  
lsمتعاط 5550 ىيجوت ىو ةوارغم  Àبلغتف تاهيل لبا هركاسع حرس  

«Jeسفتو ةلئايلمل كعات ىيغشو ىأرشو  PAىنيثالثو نس ةنس كلذ 1  

 لهل LS lt}, aks نم ةيقرشلا ةيماقلا Bale ىسوم LH CES هيلا ع

 اهركتو ةربم ils «de LP ىبوم LS دعب ةياجح واصحب polis نيدحوملا

 = de دقعو هناسلجو ,ds تاقبط ىف همظنو هطاسب ىف هسلجم عفرو

 ختفأو ,as قرشلا ةيحاض Er دونهلو ةيولالا ىف us هتنبأ ىلع هل دقع

 اهيلتاقغم étre ls ناطلسلا ةعاقل 3 دالبلا مظنو !ds xl] di A »< دراصمأ

 لنعو شيرشناو ىلع ناطلسلا ,Karl هدونج اورشاكو هب اوقحلف هركسعم ىلأ

 لعجو ىملادي ىكب de «de» نب ةمدلس نب Sn دقعو css ىب نع مدخل

 تأ ىنع عزان هلوصضف لبق برغم اب 44( صلخ ناك هرظن [d ةعلقلاب ىلاولا

 فلش de اضيأ ناطلسلا لجتساو ةلودلا نم دمحم هعيرق dsl ناكمل نيفضات

 لك ةلابق ديشو هقدنخ ءارو نم SL قيناجحملا بصنو ol نم اقأطنو

 ولغشو fol) Jaal هتقامو ae Lo مر ةفاس ىلع اجرب ALI جاربأ نم جرس

fusilعضوب برقي لوي مو هتاف بق عفترتو همم برقأرخآ اجرب أرديش ىتح  

 عصامتو fixe ةفاس ىلع برق نم ابطتخا ىتح هدعب L ىلإ ده نم جاربالا

(4) Le ms. B porte il et les mss. FetM A5, 



6 PR 

HA: 

 ىاوطلاو روكبلاب موي  deدلبلا  ceعيهج  aileمركارم ىف ةلتاقملا دقفتل

  Lessضعب هفاوطت ىن درفني  faاوبلتهاف هتيشاح ىع [ elةرغ هنوبسحي

 , linىلي اهم روسلا ءارو نم مشويج  Jadهاج اذا ىتح دلبلا ىلع لطملا

 ىلا هورطضاف مدوغج نابقع هيلع اولسراو عياوبأ اوكف هفاوطت ىن ناطلسلا

  J4d elداكو هراعوإب قححل ىخح  olنب فيرع هيلوووه هسرف ىنع لرغي

  CSكيوس رهمأ  Jossنارمألا كيف ركسعملا ىلا اصلا  alلمع وبأ

  boisم مكارم ىلا .داولا دبع قب دونج  Àموعفد  Lieةوه ىلع عولجو

 اطتف قدنفل , Lists Laitsرغكا ظيطظكلاب كاهو  Leمحل تساو لمقلاب كلم

  0كلذ  prءاعز  RHىنجيجوت ىنب نم مشن ريبك ىنامع نب رع لدم

 نب دمكو  douنب  cleىب ريبك  gbaاموي باكو مرمغو فنا ممنم

 هل  LUدلع ونب رذنو نان موي ىم ميلع نيرسصم ونبي ؤسمعأو هدعب

JAUA SE | Le isl 2 ناطيماع بردا تلصتأو ميلع كالا داولا 

  ee 8725 ab, eiلاصق ىقتح كلانه لتاقو هننماح [ Abeىاقع

 صايعأ نم دمحم نب ناققع نب قفل دمع هملوو ىلع نب ىنوم هريزوو دوعسمو
bel ىف ىؤتسنو هملا انشأ اك نيدحوملا de نم هيلا عزذ قحلل دبع لا 

 وه كليف  dual Lol dutتنختاو  ELUأهل ىهوو تاحارجل نهفات

NAS وبأ ريمالا هيقلف ناطلسلا pi ىناسرفل | ضعب هبقتحأو هيلع ضمبقتف 

 هسارزتحاو لققف نيش هب رماف هبكومب , Laهصرخل هلعف نم ناطلسلا كلذ



 سما

 تقلطناو مأ ممم كلبف ماحزلا ظيظك نم ميونجل كوشك بابب سانلا عقاوتو

 ممرحو ملاومأ ىف ةرعم هلاها نم ريثكلا تقحل ف دلبلا ىلع call ىديا

 ul هتيشاحو هصاوخ ىم ةمل عم عمال Salt ىلا ناطاسلا صلخو

 اوصلخ هلهأو معلا قحب ءافو pli Lot ىسوموبأو ديزوبأ دلُبلاب ايتفلأ خومش

 هسفنب كلذل بكف pile سانلا لان ام هوركذو  هوظعوو xgdl دعب هيلا

 داعو داسفلا نع ميديأ ضبقو ةيعرلا نع هعايشأو هدونج «Si ىكشو

A!دقو ديدجل دلبلاب هركسعم  za JSرصنلا زعو  agé,وبا موملا كلذ  

 اددجم ىبحي با ناطلسلا انالوم نع الوسر هافأو نيكارفات نب All دبع دمخم

 سنوت لخدو () Al قباسو ريخلاب هلسارم 4 ناطلسلا et دبعلل

 كلهم >ça ىبأ ناطلسلا دنع رورسلا مظعف فلا ةبون نم ةليل ةرشع عبسل

 JA نسافلوبا ناطلسلا عفرو Las اسمه اهدتعأو ةراشب هنم ماقتتنالاو هودع

 ىف pra منع ,lie مناطلس لتقب هسفن افشو folie داولا دبع ىنب نع

 نم ىمسأو ىنب ةلكع جو مزكارمو ,Al ىلع معبتتساو ءاطعلا مل ضرفو ناويدلا
«seةتانز رداسو لب نمجوتو داولا دبع ىنبو نيرم  Rs,دسو برغملا دالمب  JS 

Ras asممنم لزناف هماول هي اوراسو هلاعأ نم أرغم  doiسوسلا  

 ىف اوجردناو نيطبارمو ةيماح سلدنالاب هلع 5525 ىلإ منم زاجاو 00 0

leقاظن عستاو  Keناطلسو نيرم ىنب كلم ناك نا دعب ةتانز كلم عصا أو  

 هدابع نم ءاشي نم ابثروي هلل ضرالاو برغملا ناطلس ناك عب اف

 ىيقتلل ةبقاعلاو

(4) Onlit ىغيارفلا dans le ms. F. Le ms. M porte el). Le mot قئنارف signifie courrier. 
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 ةمجتم (SFr دبع ىبأ ريمالا LS ىنع ربع

 د Lo ا نطل لير ais us دف

 كلذب AA م ةيناثلا ةرملا هركاسغب ناسملت لزان الو ى ا ناطلسلا

dis boss3 ودلع لا )1( أربخخسم  LASبلغت  y aus «deاهريفس هيلا  

 رفظلاب Le هماقلل هيلع مداق PEU Es ob ىنيكارفات نب دمحم وبأ

 لحتراف هني ass I كحل ىابك U هيلا gl وبا lu قوشتو هودعب

 1 مككملا )2( ه.فيس هأرأ LL Lis ناطلسلا Jets هيلع ESS ىبأ ىناطلسلا

 قفتيال نيناطلس ءاقل نأ هل لاقو اهتبغم رذح ىم محل Eee هتلود

 ىاطلسلا ماقم ,JL هنع دعاقتو ناطلسلا كلذل هركنف اهدحا ىلع موي ىنالا

 رهشال fie ىنبييكارفات نب دمح وبأ هيلا ققلا يذلا دعوملا 12 wa قب

Cy°هطاطستب ضرسصو هياتم  EEركسعملا لهأ  Neناريمالا داعيا لاكو  

 أ bou pui ذنم هذهع ةيالو ab نييغانتم فلام ls oh دبع وبأ

 اهلاوحاو ةرامالا ll هتلود لوأ ىم اهل لعج دق ll) et ديعس

 )1( Les mss. B, C et F portent أم مهكسم. ,On RS le ms. M | رمكسم

(2) Le ms. M porte كيقمس 



 ريب

Au,كلذ ىم اناكف ركسعلملاب دارقنالاو ناسرفلا  deعم اهل لعجو &  

 كلذل اناكف ةيناطلسلا رماوالا ذيفنتل ,dll هلصف دعقم Coll كلذ

 ىنميب ىتفلا ةرساهس Er ناشعلا حو KA LL, a de هل ىنيهيفيدر

 [JU اهنم دحأو Suns ابازحأ اهل مسعملا لهأ أوب محو نيريمالا ىنيذه

 or NAS pue) as Fo اقرف اوهسقنأو Lens bles تايرقلا tie هلا جو

 كلذب dll هتارزو à kb ناطلعسلا Je ىنيميبتي تأ لبق رمالا de» بئوتلاب

 ساهل ملأ De «de %52 ربع هوربخاف امل ىناطلسلا à dl ىطغتو

 لهأ ,aan هسولج EURE sil 374 GE حستقيو ومالا مقافتي ىأ لبق

 نم | لفأ de» ضبقتو Ass ليبقتو هسلج de» أوجدزاف كب محسعملا

 ران تمفطو اجوو كلذل نارسمالا bb als a عجر À هركسعم ىلأ

Laxaxsاهدنع نيدسفملا ىس ىكسو  Saleساقللا  Lieةعوو تدقشأو  

 نأ نب a مريمأ هيلع ضبقمف ةزهج LL ىينلطوملا ةبغز ءارمأ ىلغز

 [ait ذفنأو akis ناعلاب بوت ىنميعب هرأو ىيتنت din كلذ دعب هلتق نأ

 ىساطولا ر.ع LS où هرسيزو Eds هيلع ىضقف de نب لالع هيحاش



 سمع

 نجلا دبع ىبإب هسيبلتو روديه نبأ حورخ نع مخل

 همدخ ,(GS des ىجرلا دبع ىأ هنبأ ىلع ناطلسلا ضبقت امل

act,تاهيل ىت اورعذناو  esنم رزاج  dslعي ناك  Sy ol 
 نع نمفرخم pad كلذلاوناكو Las نمرماع ىنمب قف ةروصلا ىف هل اههبش
 ىبحي نب فيرع صتخاأ دق ,al ناطلسلا ناك امل ةلودلا ىلع حراوخ ةعاطلا

 sl نس اؤبكرف ىنيفشات أ نع ميلا عزن [a Aus ديوس ىنبريمأ

 رماع نب ريغصل دبعلا كلذل ممتسايرو ul اوذبتناو قافنلا ةدلج اوسملو

aie, al,ىلع ناطلسلا  Reودبلا دهس ناكو فيرع هملو نبأ رام منول  

useرمثو مل عمجل  RAIعقوأو بهذملا ىف هماما اودعباو  ble foقحلو  
 هنبأ ىهرلا ديعوبا هناو نسحلا يأ ناطلسلا ىلإ ؛غلل بستناو رزاهل اذه مب

 Last ميلاز ربو ةيدملا جاون ىلع هب اوبلجاو هوعيأبو مل هبشف die عزانلا

 رامزنو: مل عج رث Rad 6 هعج أوضفف ةلودلا عمانص نم [Lo نب دهاجم

 su قحلف هدهع JA كلذ Les, Reg Gal جاونلا كلت نع اورو
 Su نم اهوغب لهو هرمإب تماقف ىسمت متديس ىلع لزنو ةواوز نم نتاوي
 بذكمو قدصم ىنمف هربخ ll É عاشو axelk «de ماموق دهصلا دبع

 قحلو هدهع هيلا اوذبنف هباستنأ 3 هبذك ىلع اوفقوو هلاح تنيبت ىتح

 كلذ لغم ىف هل بستنأو ىلع نب بوقعي مدهس ىلع لرنو حاير el“ ةدواودلاب

 ss يأ ناطلسلا Mie ىلا ناطلسلا معوأو هبسن قدص نا dl هراجاف بسنلا
 دبع ىباريزو رع ىب نايز هملا لسرأو هيف ىلع نب بوقعي ىلا تعبف هنأش ىف
 هصخقاو بوقعي هيلع ضبقتف dus نع 8مل LS ممل عزانلا ىجرلا



 1 مس م

 هعطقو ناطلسلا dial ةتبس نم هناكم هب قحلف هيوذ عم ناطلسلا ىلا

 ةنس ne ىلا À ودلا نم ةيأرجج تحت ا ET ME pl ىالخ نم

 ىنيقسو لاك

 ريمألا هنبأ all ءأمغأو داب نابت ىنعربشأ

 ,sl 4 ىلأ tal;xel فرص لاوحالا نم كلذ عبت امو se Al ىم ناطلسلا غرف أمل

 نب ىسوي دهع ,Di SL 4 ىنع نيرصونب لغش ذنم ةيغاطلا :PAS هب افلك ناك

 أبغم ريتكلا ىلع أوبلغتو ملقاعم اولزانو ةوذعلاب ىيدسملا ىلعأو pl دق بوقعي

Rad belةيزهلل هيلع أوعضوو ةطانرغب هرأد قع ىف ديلولا ابأ ناطلسلا اولزانو  

 ىقسعل وبا: ناظلسلا EP LS ll نيدسملا ماهتلا ىلا اوفسأو اهولبقتف

 sed ىلا هسفن dies هكلم قاطن pis هذي ىديالا de بلغو هودع ناش نم

 نمعبرأ ةنس ةوعدلا نم de نم روغتلا ريما كلام با رممالا هنبأ AT معوأو

 ءارزولا هيهلا ذفنأو هبترضح نم ركاسعلا هيلازبجو برسل واد ىل لوخدلاب

Lasمئانغلاو ىبسلاب جرخو اههتكاو ةيغاطلا دالب )3 لغوتو لفحلا ىنايزانغ  

 اوذغاو هل اوعج ىراصنلا ىإب ri لصتاو اهب خانأو ممضرأ نم ةردص ىندأ ىلأ

 ناك ىذلا ىداولا ةزاجاو post نسع جورخلاب ءالملا هيلع ,ll هعابتا فريسلا

Lesنهب  plبرش رادو مالسالا  olيلد اهب عنتهف نملسملا ندم ىلا ريسي  

 بورحلاب ريصبريغ ناكهناالا اميث امدق نأكو سيرعتلا dde مهصو LM ىف

 bass as نأ لبق معجاضم ىف ةينارصنلا ركاسع Rares هنفس ناكل

 هولك هسرف ىلع ىوتسي نأ لبق كلام وبأ ريمالا ,[ds متايبأ 8 عوطلاخو
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 سم

 اوعجرو نممسملا لاوما نم هيف اهركسعملا ىلء اووتحاو هموق نم ريقكلا ومحل تسأو
 دنع بستحاو هلركرتساو dl كابمل عجنتف ناطلسلابرمغل لصتاو مباقعأ ىلع

 ليطاسالازهبجتو داهجلل رحكارسعلا ةزاجأ ىف عندش هلمق هايبس ىفو هرجأ هللا

 ليطاسا روهظو هب مفظلاو دنلملا ,dal نع ربخأ
 اسما لردما كح انيلسلا

 ل Jah die pat dut stat JBL ىلا بخل ab ال

JLخفو  pasضرتتعو  spiلما قنتساو عللع حازإو  cplلاحئرإو  
 عافدلل أو دعتساف كلذب ةينارصنلا تعماستو sL,4 لاوحارشابيل dieu ىلأ

 ناطلسلا ,dut ةزاجالا نم ناطلسلا (axe قاقزلا ىلإ هليطسا ةيغاطلا حرخأو

 هير لا us eh نفا ىملظسلا:ليطاسا

al le hasنيب  die jun passوم  Luis RAS pla 
 سنوتو ةبرجو سباقو سلبارط نم Las ناك ةيقيرفا ليطاسأ نمرسش ع dau ىف
 ىناطلسلا دقعو ةياملا مانت ةعبس one نميرغملا لمطاسأ تفاوتو ,dé ةنوبو
 s aie هرمأو ya موي ةقبس حاتم ACER ىفرعلا ىلع نب دمحم اييلع

 à halls bokub fines pose لايك a 5, gl ىراصتلا لوطننا
 اهضعب:لمطاسالا برق .ةايلم اوفقاوتو ىراصنلا لوطسا ىلا و غحا تو حالسلا

diنيمملسلا هللارفظاورصنلا ير تيد ىتحالو الكالا نكي إو عاصلا اهونرقو ضعب  
pra,ارقلاو حامرلاب انعطو ىؤمسلاب |مبق عومسل ساو مليطاسأ ىف عوطلاخو  

 ةقبس ىسرم ىلا Lie مليطاسا اوقاتسإو ددلملا مدُناق ,Lx يلا ىف مءالعا

 تمظنو دلبلا بناوج ىف Fest نم ريثكب تفيمطو اهتدهاشمل سانلا زرمف



WAV 

 مظعو ءاشنالا رادب ىراسالا دافنصأ  gsسلجو [ Sudتدشنأو ةينبتلل

 نيكسلا سيكتو يدا فلا د

 عرش زاوهل ةعنام نع متكوش اودضخو ىراصنلا لوطساب نوطسملا رفظ ام
 ةدحأو ةاسلسب لهيطاسالا تمظتناو نيقزترملا نم ةازغلا ركسعلا ةزاجا ىف ناطلسلا

 ةيداج كلوطسا فوق زا ركاسفلا ةراسإ EE ىدعلا ل1 ودعنا
 برطضاو Lake هركاسعب خانأو is ةح اسف لا ذو ىنيعبرأ ةنس À همثحو

 ناطلسلا Lol جاجا وبأ سلدنالا ناطلس هافاوو ,Lx Je loss Lol هركسعم

 اوركسعفودبلا Jess روغتلا ةيماحو ةتانز ةأرغ نم سلدنالاركسعب ديلولا ىبأ

 Lake اوبصذو لاتقلا !els مباول ,A أدحاو اقاطن فيرطب اوطاحأو هركسعم وذح

 لاطوركسعملا نع قئفارملا عطقل GEI هب ضرتعا A اليطسا ةيغاطلا Fe ىالالا

RS elsىم  Lesنهوف تافولعلا أودقتتفأو مم داوزأ تهفغف دلبلا  lil 

 sat Jus 4( < »هاو ةينارصنلا ما ةيغاطلا دشتحاو ر كسعملا لاوحأ تلدتخأو

Lilبرغو  | des epميلا نحزو هموق ىف  Lxملوؤن ىم مشن  

LL,فيرط ىلا برس ماك عم ىم برق  uséeىراصنلا  Réelاهولخدف أبيب  

 اوراف (Fa ما Ro اوسحاو RJ دصرا ىذلا سسعلا نم ةافغ نمح ىلع اليل

 اوسملو أددع Réel SIA لوخد لبق ممياقعأ اوكردأو poele نم مهب

 نم ةيغاطلا ىحزو هتوطس نم ارذح ماوس دلبلا Ja م ىإب ناطلسلا ىلع
 sl .املو رفح متو افوفص ىنيمدلسملا ركاسع ناطلسلا Les deyz ىف دغلأ

 طيطاسف ىلا اود سهو ركسعملا ىلا عوفلاخو SA نم نيمكلا شميل زرب برغل



 مم

 ممعفاد à مومحل ىساف ,Lxul 4 اودعأ نيذلا ةبنضانلا Lie ممعفادو قافكلكملا

 es Lace ناظطلسلا ايانظح. ىلا اوصلخو نفولتقق قيسفنا نع ءاّسنلا

 ةميقيرفا كلم ىيحي يبا ناطلسلا انالوم تنب ةمطافو بوقعي نب cas ىبا هع

ge Le as,اوجهقنأو نهوبلتساو نهولققف هاياظح  leاومرضاو طمطاسفلا  

 ,de bash مفاصم Ja مركسعم ىف مءارو ام نوطسملا سحأو اراث مكسعملا

 Ab ىتح هيوذو هموق نم Lol ىف مهم ناطلسلا نبا نأك نأ دعب مياقعأ

 out ةّمف ىلا ريخم ناطلسلا ىلوو هيلع اوضبقتو هب.اوطاحاف aie ىف

 ركنو dt نم ناطلسلا طاطسف ىلا ةيغاطلا Jess ةازغلا نم ريثك دهشنتساو

 hs هدالب ىلا اعجار افكناو هرثأ te ابنم ققوو ىنادلولاو ءاسنلا لتق

 à ىلا نيفسلا بكر رث لبهل ىلا رث ةريزهلل ىلا ناطلسلا صلخو ةطان رغب TE ىبا

 مودع ىلع ةركلا مل LL ممتيوتم لزجاو ىنممدسملا هللا صحو هتليل ىن ةقيس

| Lake dass م ةري مبلل ةيغاطلا ةلزانم ىع JA 

ELةيغاطلا ممر  Cy°ذشاتسا فيبرط ةعقأو  etat cleىف عمطو سلدنالاب  

 des ةطانرغ Fe ليعيد ىب des كلزنو dal, ail ركاسع حو عمابتل ا

 [هنه نيطلا alll لاداو نمعبرأو نيتنث Lau ةنيكخ de أول نف شطعلا ىنم

horse ab laitدلت اخ  Ed) US:زاجل اي: ىتيق وأبا  Er 
 جرخأو رافنتسالل راصمالا ىف تعبو s NI ep دال 4 ةدوعلاب هسفن

 À ددع lie هل لمكا ىتح ليطاسألا se رجلا لحاوس ىلأ هداوق
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 تيرضحلت نيركسع 2 2e ةودعلا ىلأ هركسع مدقو اهتفراشمل ةتبس da لكا :

de ces,نب دمحم ةريزهل  Callاههلا تعبوريزولا ةبارق نم تيرضحات نب  

 خلبو هبابب ةرازولل نمد#رملا نم ىناينرملا مهاربأ نب ىنوم عم ركسعلا نم |ددم

 ليطاسالا هقالتو همعفادمل قاقزلا رحب ىلا ,abat هليطسا زب هربخ ةيغاطلا

 رسب (de ets لوطسا بلغتو دادعأ fre درشتسأو ىماسملا هللا صخف

 ركخاسع ربي ةيليبشا نم dl LI لبقاو shall نود هوكلمو قاقزلا

 ,Less نميدسملا ليطاسأ 3,0 ءارضنللا 554 ىلع ابب خانا ىتح ةينارصفلا

 عافصلاو [ei دشحو قسيرط اهتراج حسم dx à (ae ol Jests زاب ا |

 رهاظب ةيغاطلا ةلابق Jai سلدنالا ركاسعب sl Hal} Les ةلواطلإ

ce x Jeليبس  dslماقأو  lilas}ىسحأ اوبأ  ASنوم  daبرسي  

 حانج CAS مليطاسأ نم ةلفغلا نيالا ف > ,{DU JU ىناسرفلا ىم ددلأ ابهلا '؛

 هب أركم ةزاجالا ىن ةيغاطلا هل ىنذأ نأ دعب ةيغاطلا عم di ناش ىن هضوافي جاجا

 لحاسلا ىلا اوصلخو لاققلا نوط سملا مق د صف هقيرط ىف ليطاسالا ضعب هتدصرتو

RSSنماهب ناكنمو ةريزجلا هذه لاوحأ قاضف قيرلا بصع  SL ptsاولاسو  

 اوزاجاو مل 5 اوجرخو هلذيف دلبلا ىع bé نأ ىلع نامالا ةيغاطلا نم

 salle فاق نود ويهتم ss Niels Shan né كام علا كا
 ناغلا هب تدحت ام مزاجاو Ales fake علخو متاف Le مضاعأ ام ةماركلاو

 ةعفادملا ىف هرمصقت de ةبوقع تيرضحات Le pus هريزو de ضمقتو

 اقوم هترضح ىلا ناطلسلا ,[LS ركاسعلا ىم هيدل تاكا Lie Le عم

 درك ولو هروسن قسم هللاو نيدلا ولعو ةركلا ,ame ane زاجناو هللا رمأ روبطب

 نيرفاكلا
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SE JAةعافش  Daleمملوصوو ءالعلا ىبأ دالوا ّط سنوت  

HAS LT ET 

 ىم [ىنيدهاتسملا ةأرغلا 2 GA NAS J Cplsl ىم ءالعلا ا نب tés ناك

 هرابخأ ,cs Liga LS'sL 4 سلدنالا بحاض: ةضاسمو برد راد وزغو ودعلا

 كلذب دوفعسي مق دارج des ىضفقي se be ىم دونك نأ يلع طرستساو

 هونب ,sl مسأرم ى هدنعب ىم درسماب ماق ءالعلا يأ نب يافع كلهم 17

 sl Rec تيؤوقو رماع sb =) BAS للا متساير ue ىنوعجري اوداكو

 ىكنتسأو لاوحالا رثكأ ىف هيلع اوديتسأو مدي ىناطلسلا دي ىلع تلغو 4

 ءالعلا ىاونب باترأو (wa a ىناطلسلا de» مودقلا à ses Le كلذ ناك ايل

 هرك de» فلا Jas ةلزانم كلا ,Perl ممسفنأ ىلع: هوبهتاو .هيلا هتزاجإب

 ds J هنع ةيغاطلا ةعفادم نم \r ىبأ ىفقو هيلع نومدلسملا بلغت املف

 هقيرط ىف هب كتفلا اوعجا هترضح ىلا لوفقلا ىلع pre هأنركذ اك فق ام

bals,كلذ ىن  dalleيولعملا نم  Raulقيضتلاو هدح ياهرأ هب  pale 

Fou «de bob Less dols 2أذأ »=  bossةيعاد ءالعلا »| »< نم  

 نيفسلا نع nes رجالا نب دمحم مب رذنو اهتباجا ىلا وفه كلذ ىلأ

 نود هوكرداف هتوف لبق pla اوقباستو هيلا لحاسو هقيرط ىف هضرتعي

 بحاص اهماع هالوم ,LS لوقلا ىف اوظلغأ رث بتعتساف هوهقعو ةنوبطصأ نصح

 ىتح انعط حامرلاب ةولوانتف كلذ ناطلسلا ركنو هيلع اينجت ءاطعلا ناويد
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 جاما با همخاب اوهاجخو ىلاوملا نم ملخاد ناك نماوعدتسافركسعملا ىلا ارعجرو هوصعق . ٠

 نوزع نبأ ةدجاق هني حرسو ههدقت ىلءاوقفصاو هل اوعيابف ديلولا بأ نب ىفسوي

 ىنكسو هيلع دبتساو Rat لوم ناوضر Las هرمأ قو هكلم راد ىلع هل ىلوتساف

geنم هيبنج  alءالعلا  ASاذا ىتح ليخد ءاد هيخال  Louناطلسلا  

 نا ll هنبال ةهعو doll هليع ووقت ىلا دال راهو SU 1١ نسشرلا
 طرتشا ديعسوبا ناطلسلا هوبا ناكام ءالعلا أ ىنب ناش:ىف all sul كلام .

fakeمعدوأو حاجا وبا ميلع ضيقتف كلذل ةيعاد منم قفاوو اهلثم ىن  

 انالوم ىلع سنوتب اولؤنف ةيقيرفأ ىسأرم [d ىنمفسلا ىف مصضتا À عجأ قبطلا

 عم هيلازعوا 3 ملقتعاف هيلا ul of ناطلسلا ميف تعبو cas ىبا ناطلسلا

 al Le فقومقف هترضح di مصاختا à نورك ىنب نوهم هبابب ةعزولا فيرع

 ناطلملا هضم .نإن ىنيكارفأت نب دمحوبأ هريزو هملأ سوسوتو هقمذ رافخأ نم

asىف ةغلابملاو ههلا متعبب ناطلسلا ةخم ىف بغرورشلا نم هب اونظ ام ريغ  

 نبا عم هيلا عوبفجو كلذ ىلأ هباجاف درت ال هتعافش ىإب Le Ras ةعافشلا

 ناطلسلا نم Ras ةعافشلا ةباتكب نيكارفات نب دمحم وبا معبتاو نوركب

 نيمعبرأو نيتنث ةنس SLA نم dense نسل يا ناطلسلا ىلع اومدقو

 تايريقلا ممل بنجو هركسعم All : معيفشل اماركا بيحرتلاو Al ماقلتف

 del مل ضرفو زئاوهلو M مل ىنساو طيطاسفلا مل برصو ةليقتلا بكارلاب

 CR ةرسيزجلل لاوجا ةفراشمل dim لقحا الو هتلهج ىف boy ءاطعلا بتر

 كلملا ىلع بئوتلاو EE ىف poele نيدسفملا نم Lars sb مميف هدنع

 هنبأ عم عربه نم ناك نأ dt ةسانكم pal معدوأو ميلع ضبقتف

 ١ هركذن ام نانع ىبا



 مو

day dun را 1 ىاطلسملا dise se vel 

 ةفيرشلا دهاعملاب ىنلكلاو قرشملا كولم ةيالو فبهاذم نسل با ناطلسلل ناك

dassىم ىغق 0 هقنايد ىنيقم هيد هفعانضو هفلس ىم  clans pl 

 مر هقنارف ناكو مملباس ىف جامل ىع قماوعلا عافتراو فلاب هفرعو رصانلا

 ىمب ةدوملا ريرقتو باتكلا باوجي داعو راردو نب نوهم نب سراف كلذ ىف

 هيدي Le ريركلا salles ةقينا das ةباتك ىلع ناطلسلا عجاو ىلسلا

 ىنيقراولا حجو Lab dit ءاغتباو هللا 4 ةبرق Eee) prb ابيفقومل

 ee D ابنا لبقكلا ىكح ,Lars اهطبضل ,si أمقمفتو Laos ةاناعأ

 ىشغو ةيعئضلا Fa لدقهصلاو جاعلاو es بسنخ نم Lie ءاعو امل

ro re xs freتذكتأو توقاملاو  dةنوصأ  d.=<| AL 

ic)اهدا موقرم لا  sl Lasقى الغ أبقوف نمو  riةيشغأو جابيدلاو  

de JSالاومأ هننازخ ىم  Lieقرشلاب عايضلا ءارستس  HTاغقو  

(1) Le ms.B porte ail, ; le ms.C هقيرص , 61165 mss. FetM هقيأ ف واكو 



map 

 ناوزللا مساق نيومع  Jaxahو,  cale lila) Laiهديت الاغتجارصم
 ىانلا هب  Lasىلع تفقوو  elاذه نيدم ىبأ نب لضفلا با ط خب ةيدبلا

 ناك هنا رادلا ةمرابق ضعب ىلركذو هقمسناو هتمعوو لوسرلا  Lyasةيامسم

yes ىقغيمو اصلاخ اهمجلو ةضفلاو بهذلا جورسب تابرقملا ليخل قامع نم 
LUS مكحلأ ىوصلا عين نو هقحلسأو هنوعامو برغم ete نم لج ةيامسجو 

 ماهو سناربو ةيسكاو  ee tilمذ نو ةلعمرمغو  li dlمعملا
 ءارصصلا دالب نم ةبيولجملا قردلا نمو م اجداسو ىنولم رمغو انولم بهذلاب

 فرظتسي ام هنوعامو برغملا ىرخ نمو طللا ىلا بسنتو ىراعتملا غابدلاب ةمكحلا

 هقمعانص  Grillناكدقل ىتح  Lasتمزتعأو توقايلاو رهوجا ىصح نم ليكم

es ىن غلبتساو اهل نذاف كلذ هباكر ىف جلا ىلع alle نم ةيظح 

AA اوداو ناسملق نم اولصفو هباقكى رصم: ناطلسو هدفاو اهب ىضوتقساو 

 ابعقوم هيدل ىنسحو أبلبقتف متيدهو رصافلا كلملا ىلا  asممتدافو موسي

 ادوهشم اموي رصمم هيلع  exeارهد ىانلا هب  plaرجلا عاونا مقيرط ىن

 اوضق ىتح ةمركتلاو  pesىنصعملا اوعضوو  ANTىنسإو ميحاص عرمأ يحب
 بايث نمو برغملاب ةعنصلاو لكيبلا ةبيرغلا عطيطاسف نم ناطلسلا ةيده

 خلبتسإ ذقو'هلسرم ىلا اهب معجرو بهذلاب ةموقرملا عدلا ةعيدبلا ةيردنكسا

  Éىقبو ممملصو مهركت  useىنيباروكذم ةيدبلا هذه  y LUدهعلا

al à ناطلسلا ٠ dsنوذاقتلا ىلع ريركلا فصعملا نم ىرخا  JAIىلع اهفقوو  
 ةيالولا نلصتو dis لها نم دبعلا كلذل هريخت نم عم (Luxe ةنيدملاب ةأرقلا

 هنبأ هدعب نمرمالا dos نمهعبرأو ىدحأ dans كلد ىأ ىلا رصانلا كلملا نمبو هنيب

 ةيتاكاذيلع !Xl هيبأ نع دازعو هفحتأو ناطلسلا هيطاخ ليعمسأ ءادغلاو بأ

eleىاويد  Li 4slas eiهتقدافو نم ىضقف ىيدم ىبأ ىب هللا دمع ىب لضفلا  

 نيفعضتسملا ىلع قافنالاو هناطلس di Lt ى Lee هناش ناكو لمح ام
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 سو ع

 ALES لاوس هدي ناذب ةيكرتلا ةلودلا لاجر ,ciel مليبس ىف حامل نم

 ةفافكلب  هكدأت ايك ةيقيرفا ىلع dar دنع هدعب balai عرش À مميديأ

dassنم ىرخأ  Le SU Cielكلهو اهماهتأ ردقي ملف سدقملا تهيب اهفقويل  

 ىلاعت هللا ءاش SI هركذن LSlya نم هفارف لبق

 برغلل نيرواسجتا

 ةاغانم ىلا هب لواطتي ىنرعم مثلا ف بهذم نسل 4 ناطلسلا ناك
 كولم ىلع لسرلا ذافناو راظنالاو JM ةأدابم ىت مننس ءافققاو مظاعالا كولملا

 ارواسجم هدهعل نادوسلا كولم مظعأ Le كلم ناكو ةديعبلا مونخلاو ةيصاقلا

 ىنب بلغ الو ةيلبقلا هكلا م روغت نم رفقلا ىن ةلحرم ةيام ىلع برغملاب هكلمل

 تدحتو طسوالا برغملا كلام ىلع ىلوقساو' مكلم مزتبأو 'ناسملت ىلع داولا دبع

Gtناشي  itىمهشات  | rase sansاا طلسلا ناك اي  sn ol 

 ىلام ناطلس Lou قافالا ىف كلذ رابخا تعاش ودعلا ةناهاو بلغتلا ةروس

coupe Luxeنم نمقنارف هيلع دفواف هتبطاخم ىلإ مرابخأ ىف هركذ مدقتملا  

Jol4 املا نم ناجرت عم هقكلم  (nنيرواجلا  ASIE٠ ةجابنص نم  

de bossمكفودعلاب رفظلاو بلغتلاب ةيديعلا ىف ناطلسلا  one) post, 
faire liteىم فرط بخهناف ملا ىف هتققيرط ىلأ عزذو  eteهنوعامو برغملا  

 ,LS LA A alla lo tan اهانشآب no 45 .نم
 db كلم ,de Lys Phil ىعقل ربنع هالومو نيدم 31 نم دمحم نب بلاط وبا

)1( Ce nom est écrit ainsi dans le ms. F. 11 est omis dans les mss, M B et 0. Le ms. M. porte et 



 سو ظ

Luxeةالفلا بارعأ ىلازعوأو هدفو عجرم لبق همبا كامل ىوماسنم نب ناهلس  
 هللاراج دالوا ريما مناغ ىب ىلع كلذل رهشف ىمداجو نيبهاذ معمرميسلاب لقعملا نم

 رفقلا ىف باكرلا كلذ لغوتو ناطلسلارمال الاغتما مقيرط ىن Races لقعملا نم

diمركو ملصوم مظعاو مترمم نسحاف ةقشملا لوطو دبجل دعب ىلام دلب  

 هنا طلس ىومظعي ىلام رابك ىم دفو ىف علسرم ىلا اوداعو ميلقنمو متدافو

eu Ce on de3 هلاقعأو ناطلسلا قحب همايقو ملسرم  

 كولملا ىلع هزازقعا نم Lit ناطلسلا خلبو ,RL اوداف هب ماصوتسا ام هتاضرم

 هعفص ىف هلل ركشلا قح ىضقو هناطلسل معوضخو

 سود بحاص ىلإ tal وا رسما وع رح

 نم هتفغش ام ىلأ انينج ءىث ابنم هسفن ىف قب هطيطاسفب نسل ىبأ

neeايتوخإ ضعبب اهنم ىايتتإلا لاول اهيخ ايد مع 5  
 ركاسعلاو Al بتاكو ةبغز ريما ca نب فيرع هملو bals ىف دفوأو

NASىطسلا ىناهلس نب دمك هللأ  SAربغع  «sealموي أو دفوفو  LASنم  

auوبأ بجاحلا سدو مهركت ىن خليتساو ربلا لزغم اولزناو نمعبرإو تس  
 be كلذ نع ىباف متدافو ضرغ هناطلس ىلا نيكارفات ىب هللا دبع دمحم

 لزي مو سرعلا اذه لمحل اماظعتساو لاحرلا مكر راطقالا dhe نع همرحل



 سو

 نأ ىلا ةطلاخماو ربصلا نم اهنيب ةفلاسلا ةمذالا عم tube در ىف نسا

 Je CU sa انضمي alto all als لجو ىلا بانا
 اودحتراو لمهكتسا ot ىلا لسرلا ءاوش لاطو رثكتساو لفتحاو ههف قناتو سورعلا

 هنبأ dl css sel ناطلسلا Lie زعوأو عبس ةنس نم عمبر رهشل سنوت نم
 gd با ناطلسلا de ابفزي نأ سورعلا هذه قيقشو ةنوب بحاص لضفلا

 ىب دحاولا دبع Roxio نيدحوملا نم ةهشم م) ds تعبو هقحل امأيق

leعب لصتاو ناطلسلا ىلع اعيج اودفوو هيلا ابباكر اوبك  y 

 | de ya pl ىاطتسلا عالض هللا اهغ يخي Je كليم مقيرط هانت
 هترهاظمو هناطلسب لضفلا هيخآ دعوم لجاو مهركت ىن غلبتساو هملا اولصو ام

 ,Ailes ناطلسلا ke ىف راس ol ىلإ رادلا هب تنامطاف ههبا ثارت كاع

 هركذن LS ةيقيرفأ ىلا

 اهيلع هنالهتساو ةيقيرفأ ىلأ ناطلسلا ةكرح ىنع ربع

 Se الول ةيقيرفأ كلم 0 هةفيع سدتمأ دق ىسحلا وبأ ناطلملا ناك

 ةروصنملا نم ضين هتبطخ اودر نيدحوملا نأ ناسملعب عيشاو رهصلا ىف هيلا

obus4# ريسلا ذغأو  cn LEدقعو هركاسمع للع حاذأو اطعلا ناويد  

 LP نسل ىلا ضوسقو كلام ا ريمالا ىبأ روصخم هدفاحل ىمقالا برغملا ىلع

 seul ىيقيلا Al هداج اذأ ىكص ةيقيرفأ ىلأ ةكرشلا 7522 ىناسملت

)1( La ponctuation de ce mot diffère dans chaque ms. Le ms. M porte das نم 



 سو

 Liu نم بجر ىف ىي<وبأ ناطلسلا كله املف sil ادهو هبرغ نكس فافزلاو

 نب دمحم بأ بجاد er رمالإ رع هنبا مايق نم ناكو نيمعبراو عبس
 نبا هبغرو كلذل همئازع كرت هانركذ ام lue, à ابغم نيكارفات

 رع لتق نم ناك اه ربخل هريسثأ ىلع ءاجو بغرف نيدحوملا كلم ىف نيكارفات
ds gl dsناكو ديعلا  dde priseباتكب هدرع  dslهعدوأ امو  

 ف مساقلا وبأ هبه lid less aLe كلذ لع قافولا نم هترطب ناطلسلا

 نم ردهو هيبأ دبع نم مسع عاضا امل ناطلسلا ضعتماف هيلا هتراقس ىفومع

 ميلع هبطخب هضرف ىلا جاهسلا قرخو ايف قوقعلا بهاذم بكتراو هيخأ مد

 اذغتسم هيلا اعزان Fur ند دلاخ هب قو ةيقيرفأ dl id عجاف

 ناكو مللع حازأو ةمقيرفأ ىلا sul ol يف ىدانو ءاطعلا Jos خفف هرمسم

eleىبأ ناطلسلا انالوم دفاح هللا ديعوبأ لوملا ةياجج  cesىناطلسلا ىلع دفو  

 de رارقالا بلطيو هيلا dsl ةرافسب ع تاقملا ررقي هدج كلبم رشأ نشل ىبا

 Ë وجرلا كيل ةيقيرفأ ىلأ ةسفنب هتكرح ىنقيتسأو هنم سبيتسأ الف هلع

 ىنم ىكفالا كسنم ناطلسلا ىفق الو ةياجب ىلا Res قعساف هسناكم ىلا

 هملا دبعو bal برغملا de نافع ياريمالا هنبال دقع نمعبرأو عسمس ةنس

 هتلج ىنراسو ةيقيرفا ديري لحترأو هتيابج هيلا Lens ةفاك هرومأ ىف رسظفلاب

 ةيليطسق دفو als هافأو نآرضوب fa الو ودبلا رممأ ةزج نب دلاخو وه

 ةرامأ ىن كلما دبع dual فيدوو ةبرج val ىكم نب دجأ foi ديرب دالبو

 سابعلا ياريمالا جورخ دعب اههلاطقسرزوت sol لوله نب دمحم نب gs سباق

dsديعلا  Lisهكلبم 5و  Listsنب دجأو  JEةطفن سيء 7 كيياعلا نب  Le, 

 ىم ءالسم ىف نارهوب ءاسورلا ءالوه هيقلف درعلا ىو كلبم دعب كلذك اهيلا

 سلبارط مما تباث نب دمحم JEU هقعاط Ga اوضقو متعمب هوتاف غدالب هوجو

(4) Les mss. F et G portent alt ; on lit dans le ms. M ll] 
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 مس

 ىلا مقرصو مراصما ىلع مل دقعو مدقو مركاف معم هقعيب تعبف GA نع

 لقحا LL paul ذغاو همقلهج ىفو AS, Let ىكم ىب دجإب كسمتو ملاعا

 بازلا دالبو ةركسبر مما ىنزم نبروصنم اهب هافإو ةياجب لاعأ نم نسح ىنيب

 ودبلا رهمأو ةدواودلا ديس دسجأ نب ىلع نب بوقعيو dal, Jo نم دفو ىف

dite dal,ءافتحاو ةرمملاب ماقلتف ةنيطنسقو  fe ll,نمب حرسو هتقاس  

 ةياجب ةحاسب Sue LS هيبا le نم ىرشعلا GS) نيوج 2006 هيدي

 اوضفناو هيف ,dés ناطلسلا نم ةبهر دليلا Lol هيلع يأ هللا دبع ىبا

 ناطلسلا سلجب ىروشلاو اهقفلا ,Ja ةاضقلاب متفئشم تقح لو هلوح نم

 هيلا هعجوو dell ىداف سانلا ديس ىبأ ds حراف هبجاح هيلا مقباسو

 دبعوبأ ىلوملا ردإب دلبلا ىلع ,al تلطا اذا ىتح ,Je LS ءاقلل حورخلاب

 روربلا نم هلحاو هرذع ليقتف هفلخت نع رذقعاو دلبلا ةحاسب هيقلو هللا

 ىنساو نينه ىجاوض نم ةيموك لسع هعطقاو زيزعلا دلولا لم ةمركتلاو

Lil teادعت هزات ةياتارلا ةيياقفإو  DAME dl 
 ىنرظنو pl نم عبرلا منع ,Le تامالظلا منع ف رف ils لخدو هب

 نمراوتلا نب دمحم اهيلع دقعو اهجورف دسو Let LI 525 اهروغت لاوحأ

 هبابب حارقل بتاكو نيرم ىنب ةيماح هعم لزناو اهل نيكترملاو هارزولا ةقمط
 هاقلتو ةفيطنسقب Jet ىتح هريس |ذغم Jet قاوبلا نب نوسح نب تاكرب

 وباو vel ىابعلاوبا هتوخاو cas ىبأ ناطلسلا Be دفاح ديزوبا اهرممأ
 هنم ناطلسلا ملاداو Ale نع اولزنو مقعمب هوتاف fat élus ءايركز ىبحي
 هتوخأ ةوسأ هلعجو ابقراما ىلع ديز ىبا ىلولل.دقع ناسملت لع نم ةموردنب

 هعم لزنأو Call نب دم Lake دقعو دليلا لخدو اهتيابج عاطقا 8

 كلانه هافاوو ةدواودلا تاعاطق| ىفماو ركسع ىنب نم هموق فرع ىب سابعلا

 ليحرب هرمخاو هباكرل اهقسم ودبلا رممأو هدبعل بوعكلا دهس ةزهح نيرمع
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 دالوا نم هيلا عقجأ نهف سنوت نم ىبحي of ناطلسلا انالوم نبا رع ناطلسلا

 Eye ىناطلسلا ,de Lil سباق ةيحان”ىلا base بوقكلا نم AIT لبلبم

 GS Le هعم حرسف سلبارط ىلا صلخي نأ لبق هضارتعال ركاسعلا

 ىبأ ناطلسلا slt ىف اولحتراو ددهللو نيرم ىنب we ىف هدداق ىرشعلا
 عسب هركاسع tel) ةفيطنسقب نسل وبا ناطلسلا مولتو صفح

 des هيلع علخ نأ دعب Ch هلع ىلا ىزرم نب ىسوي cie Lie )1 باعبلل

aie àناطلسلا انالوم نبأ لضفلا لولل  ça atهلسع ناكم ىلع  Lisaالمو  

dslنيوه ذغأو عرشأ ىلع لحترأ رت هحرسو ةسيفن اعلخو ةزداج  als 

 نم هكرابجه صفح ىبأ ,rt Lab لهللا SI دالوا ءايحا نم ةعجانلا عم

debرفا هالومو وه لاققلا ةموح ىف هسرف نع ىدرتو هب اوعقواف سباق  

Li alىلا اهلقتعاف وج ىلإ اقيسو اهيلع ضِئقتف ىولعملا نم هقلودب مي  

La<s 5 Jai2, ذفنأو  Luناطلسلا لا  GSدبع ضبقتف سباقب لفلا  

 نيدحوملا ps صفح يارممالا بحاصوتع ىنب مساقلا با ىلع ىكم نب كلملا

«desلوز رشات ) pré geكلذ نم هيلع ضبقت ىهف' نيكس ىب  Julممصختاو  

 pale دقعو سنوت ىلا هركسع ناطلسلا حرسو ناطلسلا ىلأ ذافصالا ف نمذرقم

GSىكم ني دجأ هعم ذفنأو هقنبأ ىلع ركسع ىب نم هربسص ىاهلس نب  

 امل كلامه eye kr SHC نبأ قلطناو اهيلع اولوقسأو سنوتب اولقحاف

 les هتيشاح cles هيلع علخ نا دعب هيلا هحرسو هيلع ناطلسلا هل دقع

 za | مظعو صفح ياريمالا سارب ديربلا كلانه هافوف ةجابب ناطلسلا لؤنو

 نامت ةنس ىم ةرخالا ىداجج نم well ءاعبرالا موب أب لقحاو سندوت ىلا لحترأ مث

 fl 156 ايقفلا SL ىروشلا خومش نم La, Yes سنوت دفو هاقلتو

all,متكلم نيرورسم  àابع  prنبسلا  Lanهبكاوم  (nosهدنج  

(1) Le ms. F porte el | 



 ظ 2
 كلر ةعبراوأ لايمأ ةثالثزهاني اليا el ىلا Dee هركسعم ىوم ئيميلماهت

 Aer 4 وبأ هيليو ةبغز رهمأ CLS LP فيرع هيلو هميم ىع ىم هبكأو و

NASوبأ رممالا هراسي ىنسمسع نو نييكارفات نب هللأ  NASانالوم وخأ ديك هللأ  

 ىنيلقتعم اناك le, das Lol a NAS وبأ ريمالا هيليو CSS el ناطلسلا 5

CENTو حصص  Losمقلطاف سر ف وبأ ريمالا 3 ردح قمم  | «aluسابعل | وبأ  

dsl C3) XD BAS, LPتقفخو  is as],دامو  dlاوءاجو  

١ Los Des,هلم 0  aie Laىلع علخو رصقلا كا ناطلسلا لخدو  al 

 bu معطو هماجلو هجرسب هسرف هيلا برقو هتوسك قيكارفات نب دمح

 رع ai ىيمعكت رفات نب دمك كفا عم اواطلملا ,Jess bail هيدي ىنمب

 ةوعدملا ds al Let D | di Lis Jess Lake LT ءافلخا ىكاسمو رصقلا

Obsةيباطلا  essهراكسعم 1 همم ىضفأو )1( هرسدأوجو هنيتاسب ىلع  

dsl3 سنوت ةيصقب ناهلس نب ىد<  pusلف هيلا لصوو ابتيامحل  

 داعب ىلا مع دواف مدافصأ 0 تس سباقب ىرسالاو Lai نبا رممالا

 ممتيأرجب ءاهقفلا xs Les نم ىوم CL رخو ومع ىنب مياقلا ]| عطق ىأ

 (gba, s[La | تادحأ D و ىنيميديبعلاو هجابنصل au لولطلاو ىيمدقالا

 رتالا رصقب هقيرط ىفرسمو ملاوحا ىف ربتعاو ضرالا ىف LE 55 دشا هلبق
 حاسما كزناو ناضمر ةرغ اهب لمحاو سنوت ىلا اعجار افكنأو ريتسنملا طابرو

(1) Le ms. F porte هزبأوج , 6١ 16 ms. M هزيأوج 



 عا

«deعطقأو ةيقيرفأ 4 وخد  «salنيرم  SMنيدحوملا تاعاظقا ىغمأو ىجاوضلاو  

 [SE x Ni قى تمظعو ax JS دقو rail ىنكسو Los ىلع rl برعلال

 ىم ىحصقالأ سوسلاو ةتارسم ىيب Lo هكلاه .تعستأو ةنلأ لودلاو alt ىلع

 ne ىم ءاشي نم هيتوب هلل al], Es ةودع نم ةدذو at ةودعلا هذه

 كلت ىف عقباس ناكو 2 هنوني سفوتب ءارعشلا ههلا عفرو نيقتلل ةبقاعلاو

 1( 4,5 dll es ess لهأ dal ومع ىوحرلا مساقلاوبا ةيوغلا

dlaبر.يسغمو توسعد ذأ قرست  

 4 Le قارعلاو ريصم كا دانو

 رباغم SE) تداكوأ ك5 تيدحو

 عساسشو os ل.2 Lie عراسف

 Je قابل sl seal ةدلبل ايف

 اهدوفو ليلا els نم كتفاوو

ah] à LAS FEركاسم  

 مسمو رعذسم مفمر دابت

 عورسسم aa M سسنوتا افو

legalesكاعمالا  sc ol 

 ماهعز ىهك روملا لبق تهكدقو
 هنسلا دان Self less لصف

 تملقعأ ناو عساط نبأ كل ّدكو

ris ءافلا نينه des 

 نيدلا 000 رادب  isبعشي

be cut قحل ةاعد اهيلع 

  dl sacheنسكت هللا

  ce HAE Lie wa=ilsبرسقتو

 , elقيقإب,  SLIبقرت ةي

2-2 dy) sl ماقالف 

  5 Saبكرت تمت بعصلا ىضأ

pas حابتسي ba نهتملا ىرت 

ie ele fre نسعذأو 

 ىو  praبرست كيد. كسمأ

 زعلابو  lieاوهقعتو اررسنتسا

  exil Lysبربصمو حممبلل قهك

Que شيمعلاو شيعلا ب اجاف مكب 

)1( Les quatre mss. reproduisent ce poëme, mais aucun d'eux ne le rapporte d’une manière satisfaisante. 
J'en ai pu rétablir la plupart des vers avec le secours de la grammaire et de la prosodie arabes. La connais- 
sance du style poétique des arabes. m'a encore profité quand il s’agissait de choisir entre les ANGES RU 
et de rétablir certains mots que les copistes n'avaient pas lus d'une manière exacte. 



dL< كسنو ls LE a os 

 ةرأدبم رس كاليمالل نل أذا

sbىنمدأ  paراما حوهجصلا  

 Le قوبغلا برست أاودسج ىأو

 ,bas مقالخأ تنشخح نإو

 تجصاف La كنم تمركا دقل

 رشعم ةباوذ ىف Les cos ايك

 اعضخ رواسقلا بلغلا اوكراملا م

 مراوج eus كالمالاو سانلا م

 (RS مقعلا كلملا اوكلاملا م

 مساف دسحت دادغب تجصأ دقل

 ايكاح fre دجملا la تلت

 das) us نم هللف

 BULLE قفل قفا ديع ماق نعل

 هل. يبس موسي Lies بقعأو

SEE este,رمراص  

 ةراغا نش هللا ليبس ىف مكف

 & re مانعا af دانا اني

 de pad نيدلل كب ىتا
 اكلاس هللا ,dy cs اع تست
 همايق قح هللازمإب تمقو

gbةعيشو الها هللا لهأ  

 épris els sl ىلا

ages Less) le dl ss 

SG 5 Ole db sl 
xs el el les, dde 

 بترم ركذ ءاسمالاب كببارش

NN Bis hf Los١ كم  

 بذعتو hé رهدلا دمأ ام اذا
hu. Là RE Ro ous 

ê LEEبغك  “ANNE 

 برغت ةهظعلا ضرالاو مظعلا م
 crihe دادقلا عبسلا ”Jets كغ

desبس اهب ىنوكي نأ تدو  
 برسغمو قراست Lio لح دقل

 برعيف ىجعالا اهانث ورب

 بلطي ماق ىذلا هنم هتاف امف

 Pt ليبسلا ab ملف

pH) brasبهذمو عرس  

sla llتسمارغكلا لها  y 

CONTEعيطم  oies 

 ببيغ قلل عمال نع اهب ىرفت

 . بهذي كب هناوضر ىلآ اليبس

 بردم لصن كم die ل.فاني

 a Se مكنم (Rd مكل



 Rage لحام كتعفلا لهإب لجو

 هداج < ولا 2 تدهاجو

 ةمأ ali bel خم تذقنأو

ESNI cnénolأسورع  Lei, 

 dot كانمت دق الارصم الف

 هبر exil لزذم الأ ضو امو

 A لدعلاو'ناسحالا نم شيجحو

 ابكار نسيزي الأ بدرم الف

 رطاخ !Ciao وهو الأ =

 هتاودأ dunes more نوف

 ail وسفو لالالا ىلع رسب

Seال  Saهر ىعطلا  

 Pons el لاوسقالا ce وس أبف 1

 Al معلا نم أدرب كا نمو

 خبصأب تءاج معلا ىف démo هل :

 ماع مالعأ مك X—s اركسع ايف

 ىذلا ,pal ةاسلعلا كلا +
 نطاق Sels 3 ل وعلا كب

exeةغيرش انيف ناسحالا نم  

 بهري كساب رفكلا لهأ بهارف

 esse fe ناك داهج كيوأو

 برغم ريداقتلا ىراج ىم كرمال

 res كراكذإب الا ضرا الو

 بيحملا دودولا. M Lgle امو

 . بسكمو ترأ كلسملا باطف اثارت

 بكري ىتفاوصلارغلا de شيجو

as,رعل  ere dl 

 Se. lol ردد الا ضر

 بضقم nl) وهو الا ىمس الو

 بتكي وفه الو الاطخ ريقي و

 بربر سراوفلا لاطباو زيه

 برعم بسيراعالا ماي ريبح

 برسغم براضملا موقلا ةماه ىو

 برم وا لايقالا نوه اهو

 بهلت ةيدوادلا لويذ هيلع

 gi نهمشي مل مف ىناببستو

 بلقتم امل PEU فب الا هب

 بعشم قفل وهف ابعص لح اذأ

Jeبا هذيو ءىسجي نأ  

duslieءايلعلا  ii, es | 

 بر سقتي نعو ءان ام ىواسست



ff 
 ممنم تدك ذا كسلا لهأ تمهسأو  dassبرقم بيرق ىوقتلا وخأ

 برام كل هسبالط فىفو أاسويقف الياف تناك ا معلا ردكسق تيلعأو

ass لامرملا ىعحي ىذلا اذ نمو Je لك ىلع موك كحد هف 

 طعت مك هللف  él RS) clesبسنم مح داق كيفك نم

Dhs رم HA اهب crées 5 SNsdhe تحربب الف 

Sans اكني نيوحذللا lola,  كد كايلغ راقيها 3 eus Ÿ, 

trois هو Cara J—? اليف Lists ك.ينامأ ىعقأ كف ET 

Aiناورمقلاب ناطلسل | 2 برعلا ةعقأو ىع  

 LE زازمعأ ممل ا ةيقيرفاب ودبلا ءاسور pl ىب نم [SI ع sg ناك

 برعلا ىلغت ذم 340 ميلس JS akas Lo لب اهلوأ ذم هريهغ ىيوفرعي ال ةلودلا

 | leu ضاوبحلا كلبا اوديمعنا, OUI Ji هكلامتلاو لويحلا de près نم
 هغبأ روصنملا cl دقل ىتح كلذل مب ءافلقل باتراو ةزع نسع متاقدص نم

 2 نيابعلا ةلودلا sol LAS ىربطلاركذ اك نم دكا ىنيعتسيال نقل ىدهملا

edeممتلانو ىيمرُجلاب جامل  Frsتاربعم  LL,ةيسائعلا ىمب مالسالا كلم مسقنأ  

del,اوماسو ززسعتلاو ةنقفلا قاوسا كاذ ذأ مهل تقفن ةرسهاقلا اوطتخاو  

 ةقرس ىلا اوزاجأو بريغملاب ىنويديبعلا مازغأ 0 ALU حطقو ةهضملاب ىيتلودل |

«ACىمملالهلا رثا  béأذأ »= اهلالخ ىف أورجأو اهنارنع  y! exةيناغ  «de 
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 ىنب نم برعلا قيرافا ميلا ىاضناو ماشلاو رصم كولم بويا ىب ىلوم ىزغلا

 متلج ىف اوراصو راصمالاو جاوضلا ىلع معم اوبلجاف pas, A ملس

 ةيقيرفاب صفح gl لأ ديتسأو ةيناغ Lol شقارق كله الو RAA قعان#نمو

sxel,نها ريمالا ىلع ةدوأودلا  SE LS;ديع 5  sl]صد ىبأ نب  

Elىنبب عيلع  lo elنم علقنو ةيقيرفإب معطقأو منعاوظب مجازو  

Reمملزناو سلبارطب  aزازمعا اهيلعو ناكم ةلودلا نم .مل ناكف نأو  

bel A LL,ديتسأو صفح يأ ىب  dub esS)]ودبلا  lysنيب  

 رهمالا Lis نيد Je) exe اوباصأو ممم تباصا اهقاقسش ىف اوعسو اهصاهعأ

 هناعا لاح برو ىمفو detre Fi () ىحأ FOR نمبو GE رعبا

we Se lgaleىلا داولا دبع ئكب ىو  Àكلمت ىف معمطو ةيقي  OS loss 

pdمشمجح  cuis el)هبلغ رث مب مجازي صفح ىبأ لآ نم ضافعالا  

 ar ةملك عطق نم .ىناك ام ةعاطلا ىلإ مهداقو ارخآ ركب وبأ ناطلسلا انالوم

 هيلو قيسب ىسسأرسخي لأ نم هودع do, (gs Li ناطلسلا انال م: نع

de لس ىتب Jen هزازععا برت. نكسو نعذاف نسف ىنا :ناطلسلا sil 
 AL ماقو نوعزي Les هل ةلودلا لاهتغإب كله 3 do NL اهوطعاف متاقدص ءاطعأ

 مفلسل اوعمس الو اودهعي مو لودلا قاستعإب اوليورومالا بقاوع اوفرعي ف هوخب

 هويلغف ةويراحو ةلودلا داق ىعزازمعالاو ةنتفلإب مسفنا aîné زازمعالا ريغ

 الو نمعبراو gars ةنس als رقعب هولزاز) هكلم ىف ناطلسلا ىلع اوبلجأو
 be هيبا كلبم دعب ةهضبلا ىبكي ىبأ Fi انالوم Lol ريمالا عماش

dual 4سنوت ىلا ءامخ دهعلا ىو  LS Lesريمالا هوحا هيلع اهم ةذقارث اعبس  

 ميخا ةزج نب لوهلا Gi ىلع دلبلا هماخقأ موي صبقتو هلققف aie) وبأ

 gd تا ناطلسلا ىلا اوعدتو اهب مفساف ةيصقلاب هراد بابب Léo هلققف

(1) Lés mss. portent وخأ 
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 تناكو نطولا:ىلع ناطلسلا: بلغت أنو اهيل هوذغتساو ةيقيرفأ كلم ىن هوبغزو .

alla3 نم ىلع زازتعا ىف  dellمتكلم ريغودبلل هتكلمو نيدحوملا لاح ريغ  

 راصمالا ىم مث ىجاوضلا م مممعطقا ةرسخكو ةلودلا de» مزازمعأ ىأر ىنمحو

TSI fre ir Role ul,هيلإ كك وذم  Lasوديلا ىم  LS Leكيد منول  

 زعفأو اهنع ميديأ ضمبقف 5 Lidl Lessons ىلا ةوانالا ضرتغب روجلو es ME نم

 ةلودلا داش تللقشو ممتاين تدسفو كلذل اوباتراف Lie ماعنمب اياعرلا 3

 En يب ىيطايق ىلع اوراغاف كلذب مايداوبو منابوذ عماستو ابل ,bons يلع

 FA pe مظأو ميكحاش رغك y ملاومأ اوقاتسأو ER ةيقيرفأ روغخب محلاسمو

 ىم دقو ةيدهملا ىم هعجرم دعب سنوتب هيلع دنفو ,L à, Ni ناطلشلا ىمدو

ss Es PASS AA0 ك.: حسم ةزهج نب نا  sal idass,s|نب ةفيلخو دجأ  

 مل مذاف سوقلا دالوأ "نم ديزوب نب ةفيلخ Ha he als CMS قلن هللأ دبع

 LS LS al ناطلسلا ىبأ دحاولا Sas ail dal عفر 1e مام 9 ناطلسلا

 + كلهم دعب À All) مم 0 هنأ à مخ ىم ناك dre Là ES sul نب

 فاعباتو سلبارط تاهجب هسفنل اعدف نيثالثو نيتنث ةنس هانمدق اكرصم

llنب كلملا دبع هل يابو بايد  als Àسباق  C2ق سنوت ىلا هعم  

 ناطلملا عجرم Les امايأ ابكلمق هانزكذ 7 تكدزيزهت بيرخل ىناطلسلا ةبيغ

 هدا ولا ىلا ىلإ bé Gif نب حاولا sue قنملو هه لتفجلاف

 ,sal ةنمركتلا Le هلحاف هيلا جمربخحو مقرافف ةركاسعب ml وبأ ناطلسلا

 El دقولا اذه مدقم دنع هيلا عفرو سنوت كلما نأ للا te ىف رققساو

 Las sl رمالل دوبصخيل ماعم De ىف هوبلطظو ممتح ضعب عم هيلأ وسد :

 دمحم نب لالع Cell DEF رصقلاب Last كلذ 45 ىناطلسلا ىلا أربقو

 ركسعو ءاطعلا ous ناطلسلا خفو al ىلإ bas مب el دومعما نب

+ 



 عا '/

 جلاسملا ف تعبو هتنس نم رطفلا élue هئاضق دعب Al ةحاسب موبهسب

 مدقو لاقتتعإب سوقلا دالوأو JAN ا دالوإب ربخل لصتاو هبابب اوفاوقف ركاسعلاو

 توما ىلع اودقاعتو تبحر Le Gt عيلع تقاضف مل .ناطلسلا ةركسعو

 ,al كلم دعب اوناكو ذيج نه مساق ني للم St ,ملاعقأ ىلا اومعنو
 اج ناطلسلا ةبلاطم نم ارارف ةيقيرفا نع اوذيقناو al اوقحل دق صفح ىبأ

 هسفنب Rake احراطقم sg نب ليللاوبا ps رهسلا SE هودعل ةعيش اوناك

 بعك ىنب ءاهحا تفاوتو (table ةوباجاف ناطملسلا ىلع جورف هل عاقجألا ىف

 ىلع اوعيابتو و loss Free ءامدلا و ( NE دير.بلا دالب نم رزوخب اعيج ميكحو

 DA ةرسامس ضعب علدف رمالل هنوبصني نم كلملا صايغا نم اوسقلاو كوملا

js»; deنم  œlielىأ  esةسيرف:  LSداع با ءافلخ نم نيرم  

wellنأ هربخ نم ناكو اهيلع اولوتسا ام دنع شكارج  obسيردأ نب ناقع  

lus5 سوبد hسلدنالاب هيبا كلم دعب  case,ريباص نب مغرم كلانه  

céدعب بابد نطو ىلا هبكع د هنأ نم قلطتا الف ةنولشربب رمساوهو بابد  

Cris ils ses alافلح  JA Lol,كزنو هل هامزقلا لام كع  

er <aاهب ربرملا لابجو  Le ssبرعلا ةفاك هتوعدب ماقو كلاغه هسفنل  

 بوعكلا :ئش ليللا يأ نب دجأ هعبات 5 هيلع نعنتماف سلبارط لتاقو بابد نم

 ةهقيرفإب نيمصفللل ةوعد خوسرل هرم مي ملف سنوت ىلع هب بلجاو ةيقيوفإب

 ةئمداتخملا دامالاو ةديدعلا لاوحالا sie 8 Es أعم نموملا دبع ىب مما عاطقناو

 كرتو هدعب .مالسلا دبع هنبا رث ةبرجب اذه سيردأ نب ناقع كلهو Bal ىسخف

 تحوط ام دعب سنوتب اوقحلو نيدهلا عافص MES دجأ 3 (pe ةثالث دلولا نم

 alu} Lo fake ضبقتف ميبأ نقانق us xs lib, xs 2 مب

 نيعبرأو عبرا ةغفس ةيردنكسالا ىلا ميرغ ىأ ىلا él Red cas وبأ
 ةطايقل ةفرحب افرسخم رزوقتب ليستقحاو ةيهقيرفأ dl pas دجأ عجرو
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aLexxuls Lie arrءالويه بعكوفغب  osىم معبتأ نمو مواوسهأ تقتا  

Sansمنْيطامقو ملح هيلع |, : Lis,كسسنم ىفق الو ناطلسلا ةزجانم  

Siنم  ls tes dauنم لترا ني  aileمافاوف مدي م سنو  & 

 doll اولفجاف ةينتلاب» ll .قاورمقلا ٠ طيسبو سنوق Lire ىيد Le جرعلا

 احامال ىأ أوأرو ناورمقلاب ke ىأ ىلا معابتا قوهو ممم te Jr هوق لدصو

 داولا ذبعومب ناطلسلاركسع نم هيلا سدو ةتاقسالا ىلع اوقفتاو اورمأدتف هنم

 اوزيهيل ممموي À LA ةزج lil 3 وادعو نيم ىب أوبلغم ىنسيجوت À 5 هم

AU Railلتحأو ةيبعتلاو ةلالأ قى ميلا تيك و ناطلسلا ركسعم اوصف  

 we لفلا ىفاهبلخدف ناوريقلا ىلا ناطلسلا اجو ريقكلا ميلا زمكتو فاصملا

 اوقباستو هرشأ ىف برعلا lu تعفادتو نيرستعو عست اف Al نماث هركاسع

 ,AN هتريحذ ىلع اولوقساف ناطلسلا:طاطسف اولخدو هويرتناف Small ىلأ

 AR fobs توانعتو Elles ملاح تقدحأو ناورمقلاب اوطاحأو همرح نم

 ةبصقلاب ral VAE رمخل غلبو ناكم لكنم ةنقفلا سسك عاقبلا

 ناورمقلاب ناطلسلا de نم نيكارفات نبا عزشو همرحو. ناطلسلا ءاملوا
 3 وم à, Le "ىلا :هوغفدو شوبد a نب دجأ مناطلس ةباخ de هل Lois ميلا

 يدعوا نيديجوملا عامشأ هيلا عقجاو ريسلا اهيلا ذغاف :سنوت ةبصقب ناك

 اهرايحم+ل sac as, Jul اهاداغو ةيبصقلاب اوطاقعأو ,sadl ءاغوغلا

Los:اونغي 5 و ميلع تغنتمأو هرسدأ ىلع :دهجأ هناطلس  Lasريمأ قريعفأو اع  

ailفلاخو  Rasسفنتف هيلا اوطقاستو .ناظلسلا ىلا اضعب  slad je 

 لخدق al ىبأ دالوا عب سحاو لهلبم ST لسر هيلا تفلتخاو ناورمقلا نع

 Jess squat, LA لف لاظطلا aule, émis وجت pe لولا #

 و



 6.4 نع

 دعاوو كلذ ىلع هودهاعف ةسوس ىلا معم جور ىف لهلهم دالوإو ناطلسل
 نبأ ىلا ربخل غلبو ةسوسب قع dans ىلع اليل معم حرخو اهاسرمب هلوطسا
 ةيردنحمسالا ىلا اليل نيفسلا بكرف ةبصقلا راصح:ىنم هناكم نمكحأ فات

 نع اوجرفأو ماعمج ضفناف هربخ ىلع ىقو امل سوبد ىبا نبا مناطلس باتراو

 الفاو ىداه هلا be dis Hot قي كارا ا هس سلا
 ,La نيضخلاو عانتمالا نم اهل ماقأو Lake aa ةرادآو اهراوسأ حالصأ ىف

 اهترمعو ناورمقلا LS نم لقتسإو ,one ىف هب عفدو هدعب نماهل كبت

 نب دجا BEL ليللا ىا دالوا قحلو ءاشي ام لعفي هللاو امتوه نم صلخو

 ,MAN تصلخو هراصح ىت اوغلبتساو ناطلسلاب اوطاحاف سنوتب سوبد ىبأ

 لخدو ناطلسلا ةعاط ىف مهيار ةرهومب عجار رث Rale لوعف ناطلسلل لءهلهم

 ىلا هوداقو سوبد al ىب el ميناطلس ىلع اوضبقتو les 3 هيلا رع عريبك

 ans بأ نبأ عدوإو pis ليقتف ,LA اضاحتإو ةعاطلا ىن اغالبتسا نأطلسلا
Lol 7 pe ne]ىلع هل ىقعف لضفلا ىأ  dyملاوحأ تفلتخاو  is 

 هرمأ ىلع بلاغ ,dll ركذن ام ناك نأ ىلا ,css ةعاطلا

 "gl 4 ناطلستلا ىلع مدق Las ىأ ناطلسلا انالوم نبأ لضفلا LU ناك

telهقيرط ىف هب لصتأ ام دعب نمعبرأو عبس ةنس هتقيقست (فاقز, ف  

 دعوس هل ذغو هرسو هتمارك بناج هل دهمو هفنك ناطلسلا هل عسوأ ههبأ كلبم

 ةيقيرفأ ىلا ناطلسلا لحتراو هدقف نع هب ىزعي هيبا كلم ىلع ةرهاظملا ىف

 ىلع ناسطلسلا ىلوقسا اذأ ىتح هيلا اهناطلس لعبك نأ يري لضفلاوبأ ىلوم او
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 هيبأ مايا هترامأ ىناكم ىلع هل دقع سنوت ىلا لحرأو ةفيطنسقو ةياجب نيرغعلا

Le LS (ge ثدلا ىلع ىوطو هرهمض دسفو aol عطقناف اهيلا هفرصو ةنوبب 

lé, ةنيطنسق لها ىاكو هفلس كلم de بثوتلا ىلا اهس ناوريقلاب ناطلسلا 

 اوبارشاف ةقيقرلا ةكلملا نم هودامعأ امل ةلايالا ةءاطو اولقختساو ةلودلا نم اومرب دق

 ام دنع ةروعلا ىلا  ralنويضاكر ةميظنسفلب-قاوتأ: ناك دقو ةيكنلا ربح

 ناكوركاسعلاو دوفولا نم ىناوط هيف برغم  Rasنمريغص نبأ  Luناطلسلا

 ىلع هل دقع  Rueبرغملا لاع ممِفو سنوتتب قاحللاب هملا زعوأو برغملا لها نم

 سار دنع اومدق  Jiىراصنلا ءاعز نم دفو اضيأ ممفو منابسحو متيابجب
 عم شنوفذأ نبأ ةيغاطلا ممعب  obدعبرسالا نم هقلطأ امل ناطلسلا نبأ

 ناكو ةبندابملاو مسلا دقع  Valنم مدنع ( dl, soهانركذ اك يرسل

dell, ut نيب LA role “اليف spl نم- نينمإ هباصأ ناكو: 

 قلطا ةيقيرفا هكلمو ناطلسلا ربخ هغليو ةادابملاو ىاحتالا هدغع مظعو

  dalهعم.ثعبو ىنيفشات  soءاعرلا  ads Lai xlلهأ نم دفو اضيأ

atlas ةينبعلل ناهلس اسنم مكلم ممدقوأ برغملاب نادوسلا كولم ىلام 

  dansناكر  Ameةيابجب مدق هريماو بازلا لماع ىنزم نب فسوي اضيا
 ةدس ىلإ متباكك امثوم عب قعسلف ةنيطنسقب باكرلا ربخ هب لصتاو هلع

MR قولا الرس ge ناطنسلا 
  Les Usةبكنلاربخ  hatممهافش تبلحتو ةروغلا ىلا دلبلا لها نم ءاغوغلا

 لاومأ نم ميدياب ام ىلا  LAاومقنف ةورغلا لاوحاو  paleسدو ةكلملا هوس
  raseدقو ةنوب نم هناكج ىبحي ىبا ناطلسلا انالوم نبأ لضفلا ىلوملا ىلا

 ىسك ( gtaءاعدلاو هلع ىلع ءازتتنالا ىف ( bé dixهوقهسأو رمالل

Luis ىلع je نبأ cé ىناطلسلا ءايلوأ د مهي كب عماستو ريسلا ذغاف pal 

ils LUN نبأ الو ةدواودلا مما ىلع نب بوقعي ةلحب هكسعم dl de) 
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 تلطا اذا ىتح عنود عافدلا ىن دلبلا لها عب ركمو ةبصقلا ىلا هواملوأو

pu ىتح معب اوطاحاو ةبصقلاب مورجماو مب اومثو لضفلا انالوم تايأر 
 لهأ ضقن ىأ دعب ابد أورسككسعف بوقعي ةلكب أوقحو ممل دودقع ىنامأ ىلع

 دلبلا  pageىف  lsىتزم نبا ميلع راشاف هوفصتساف مدي  GULةركسبب

 ناطلسلا ىلا عباكر نوكيل , Lisىاوضلا كلم نم هلام بوقعيراوج ىف اعيمج

 ىتح  akاهنم اولزنو ةركسبب  deلزنرمخ ىنزم نبأ , PUS*ىث  preىلع
 نم ناطلسلا ةيانعو متاماقمو قتاقبط  GLSنب بوقعي مبراس ىتح مم ادفأو

  Aideةياجب لاب ربخل لصتاو هتنس نم بجر ىف هيلع مدفوأو ىاطلسلا

 ءاهلوا لزانم اوسبكو ةروغلا ىف مولجاسف ةفيطنسق لها لعف ىقلا ةلعفلاب

bel نيب نم موجرخأو عوبلتساو اهوحابتساف هلاعو هركسعو ىناطلسلا 

 اوقحلف ةارع  callلضفلا با ىلوملا ىلا ربخلاب اورمطو , pitرودقلا
 مدقف  fadeىمل ةنوبو ةنيطغسق ىلع دقعو  ulتالاجر و هتصاخ نم هب

 هتلود , Jetهرمأ قسوتسأو هفلس كلم داعإو هتنس نم عيبرربشل ةياجب

 نما هجورفي دعب ناطلجسا وم يع نم واكشا لآ  dalهركذت

 ,sa» طسوالا برغملاب ناطلسلا SA ءازتنأ ىع ربع

de doit Sel نهب Jah halte teen 

 نود.هيبا كلج راغتتسالل نانع  SU LAهتنايصل همبا دنعرائيالا نم ل



 عروب

SRE LE SA le all sl Lau aile,نا ناك ناكر  
cssهللا عاط نب نسكوديت دالواو داولا دبع ىنب ةنجشم نم رارج نب  ps 

 ىلا عوجرلا ىن.هلا ىذا ناطلسلا#راكو: هرب ى.هانركذ dot نم Je هل ناكو

 أروقو Use AS etes نه دابعلا ةيوأمب Ds doll هركسعم نم برغملا

Lieاعتتم ربخ  di àىوقولا هيف ركري تاك  bad deريمالا 0  

 هأعدقسأو Less 35e نب utée ىلإ Er dal al ىلا اقوشتم ىنانعوبأ

 دارا ام نانع ىاريمألا ىذا عدواف ناطلسلا نم ضرم هبلق ىف ناكر سنأو

 فقداصف هيلا al panne spé ةكلبملا ىف ناطلسلا طروقت نم ليواقالا نم

 ناطلشلا ,LS ربل درو الف دعب نم رارج نبأ هيلع لقشأو ةمعأو انذأ هنم

 ' الع تانعيت هنارحا de هت راعمعمالا هلأ وتو كلما Je Sail she نيا ةلزغأ
 همرع نعتنو مزتعاف ىناطلسلا ee اغلا ىاجرإب قدصلا ههوأ à ناكلسلا

 بحاص كلام يارممالا نباروصنم ناطلسلا دفاح نم هب لصتا ام كلذ ىف

Gbهنأو هلع ىلع ءازتنالا نم بوغملا لاعاو  nuقحلتساو ءاطعلا ناويد  

 ركسعلا ,El مركاسع نم هوجولخو PL نع Lure ىنب ةبيغل ككرتساو

sidi,ةوه نم ناطلسلا ذاقنتسال  laiىف اوسح اهغمرسي  oi, Les! 

cuilةطرشلا بحاصو سافب ةبصقلا لماع ىنكيز مي نلف نايل ني  

 لاع ,dsl ةناكم نم ,deal هل ىذاف ناطلسلاب GA ىف هنذاتساف ىجاوضلاب

 رممالا قحلف متايابجب ىناطلسلا de» ممدقتسيل شحارم يجاونو ةدماضصلملا

 ملاومأ ضمقف هسفنل ءاعدلاو بثوتلا ىلع هقهزع ىفمأ نيد ىلع نانع ىبأ

 Land رماجو ةرمذلاو لام ا نم ةروصفلاب ناطلسلا عدوم ناك ام جرخإو
 عست ةنس ىنم عهبر dope نم ناطلسلا سلجب ةعيبلل .سلجو ةسفنل

 سلجملا ضفناو ةماعلا هعيإب رم دابشالا ىلع معيب باتك ارقو ءالملا هعيابف

 كلزن ىتح ةلالاو ةيبعتلا ف بكرو هكلم دعاوق تسرو هناطلس دقعنأ دقو



 عورس

 نكيزرب نب ناهلس نب نسحل ةترازو ىلع دقعو اورشعناو AU ماو بعلملا ةمقب

 pale رارج نبا ناكم عفرو امعتو هل افيدو هلعجو راردو نب نوهم نب سرافل رث
 دبع ىضذاقلا نبا دمحم نب هللا دبع ابأ هبتاك هتولخ ةاجانمو هتيالول صتخاو

 لق we هيلا طقاست نم بكوتساو ىاويدلا خف À هربخركذنسو رع ىبا نب هللا

diمللع حازإو متايطعا ميلا عفدو مملع علخو  lusىلا ةلحرلا ديريوه  
 ريما ناكو cé نبى يرع هتصلاخو ناطلسلا ىلو نيا ,ess نأ هغلب ذأ برغملا .

das;ىلع امدقمو هدبعل  Luهيلغو هبرح ديري هل عججدق مر هنأ هغلبو ودبلا  . 

 نم هعومجب ناسملت دصق هناو همبأ ىلع ةروغلاو ءازقنالا نم. dal Le ام ىلع

 داطعأو هبرح ىلع هرسيزو نافلس نق om is طسوالا برغملا ةتانزو .برعلا

AN]هحرسو  aitنم هرضح نم هعم حرسو  (yلحتراو ديوس مر لاققا رماع  

 اوخمو هعوجج تملفف برش رامزنو هزسجاتو ةلاساتب لمحأ ىتح هركسعب ريزولا

 هناطلس ىلا داعو ,Ale ملاومأ =( ممراتا هركسعو ريزولا عمتأو منامكا

 ناقعل ناسملب ىلع ,ste برغملا ىلا .نانع وبا رممالا لسكراو متانغلاو محلا ْش

 دبع: Un : نابقع عم هرمأ نم ناك ىتح Le رهدقلا رصقلاب dsl رارج نب

 نسل ريزولاب هلا ىثو col ىدأو ىلا ىذتنأ الو عرابخا ىن انركذ ام نهرلا

 هنأو هقعاطب ءافوو ناطلسلا ىلا افلزت ىزاتب هب كتفلا مغم هيذأ ناهلس نب

 هدج ةعاط نربظي Se برغما لاعا vale space all كلذ ىف لخاد
ri blهب ىنانع وبا  [elsكلذ ىلع هيشأو  alsضبقت هأرق الف  

 ىأ نب روصتم ls برغم ا ىلأ رمسلا ذغاو lis ءاسملاب هلتقو هيلع

 ىبأ :ئداوبو ىزات ةبحاسب ناعمجلل ىقتلاو dif فحزف ساف بجاص كلام

 دلبلاب زجكأو .سافب قحلو هعومج (pl روصغم ىاصم لقخاف 6 فارجالا

 )1( Les mots 45[ ةغلبو sont de trop. - (2) ci les mss. portent لايقأ

)3( Le ms. B porte NE et le ms. C فارحالا 
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 هيلا متاقبط dde نانلا لياستو هرثأ ىن نانع وبا رممالا ,Je .ديدبل

 عست ةنس نمرخالا عمبر ىف ديد دليلا ىلع هركاسعب خانأو ةعاطلا .هوتاو

 نملقتعملا ءالعلا ىبأ دالوأ قلطي ىأ ةسانكم ىلاولا ىلا زعوأ A دليلا ىلع

 هسرمت لاطو ديدهل دلبلا راصح cle هعم اوماقأو هب اوقحلو ٌمقلطاف ةبصقلاب

Alle e5ls aa Leعزو عواوهأ تفلتخاأو  allةكوشلا لهأ  Frsعزضو  

 a Ash Lots كلفت د زعل هه eh dal ass نكمل مب

 de ىب هللا دبع ملماعل دايقنالاو ناطلسلا dell, dus لها ,élus ةعيبلاو

 ىارممالل ممسفنأ ىلع Loges هب أوبثوق 3 Las ءارزولا ةقمبط ىم .ديعس نب

 دهجا سابعلاوبا قيوشلا مهعز مف ةروغلا ربك ,Les هملا ملماع اوداقو نانع
 اهينلا اولقتنا اوناك م نسجل لآ qe tn فرشلا ىبأ تهب. نم ail .نب دمحم نب

  ىنب نم هموق dal عقجاو call كلم نانع ىبا رهمالل قسوتسإو ةيلقص نم
 5 NI ىع هنيبأ حامج صخو Lis ءأفو سنوتب ناطلسلا عم ماقأ ىمالا نيرم

 Er Us ماقاف هتعاط نع نيبكانلا (one نيتكانلا بوقكلا نع

paراوغلاو ضقتنت فارطالاو ةركلا لبمايو  saىأ #  Sail A J=;دعي  

 . هركذن Le نيالا

(4) On lit dans le ms. F فيرسشلا 

{2} Les mss. Bet C portent نيس 



flo 

jiضاقتنا نع  slناسملتب داولا دبع ىنب ءازتناو  

 ةيدملاب نمجوتو ىلشب ةوارغمو

 pl دعاوق تضققناو: ,Gb كلس ,ol ناورمقلاب ناطلسلا ةبكن تناك امل

 be اعيج DS pale ناش ىرظنلاو pi DA عنم مق لع عقجا
 عم سنوتب اوقحلو هملع ةريادلا تناك معو رغبو ناطلسلا ىلع نيجراشلل بوقكلا ىلا

 ناطلسلا ةاهج ىف ناكو ملاعإب ابنم bad نيكارقات نب دمحم ىبا بجاد
 نجرلا دبع ءانبأ مهاربأو ,coms es Gal ناقع Ras مصايعا نم ةعاجج

 ناطلسلا ةلايا ىف اوراص داولا دمع cu ناطلس ىايز نب ىسارخي نب ىيك نب

Rd, Suds ë LTدعب اوعجو ل طابرلا ةرسؤجلاب  Julيب ةيغاطلا  

 نب دشار نب de منمو dl تحت ناورمقلا ىلا اورانتو:مةتلود نم مناكم ىلأ
 ةلودلاوجو ناطلسلا ةلايأ ىف ىر هيبارابخأ انركذ دقو لديدنم y wub pp دمحم

 دبعونب عقجاف اهاوس فرعيال هناك ge) هتاشن ذنم اهتيعن هتمللفكو اهعي

 هتوها ريبك ناك اه نهيلا دبع نب ناقعل مسفنا ىلع اودنقعو سنوعب داولا

press ssl,قيتعلا ىلصملا قرشب  prés de JRدلبلا ةحاس نم  mange) 

fesاهيلع هوسلجا طللا نم ةقرذ نئرالإ هل وعضو دقو ذمموي  àنيكم اوجدزا  
 هوعيابو [Xl, LS de d ةوارغم مدعب نع عمجأ à ةعيبلل [هنولبقي هدي ىلع

 ءامدلا ردهو ةملكلا ماظتناو ةفلالا ىلع ةوأ مغمو داولا ديعونب دهاعتو هب أوفحو

 نم ملع عضوم Lois دشأر نب ىلع لزنف طسوالا برغملاب ملاعأ. ىلا اولعترإو
 ىناطلسلا ءاهلوأ اهنم اوجرخاو سنت اوكقفاو هراصما de اوملغتو ce جاو

)1( Le ms, F porte ىذبف £ 



 ما

 à اهب ناطلسلا sen اهقم ناك ناحرس ةنوزاه ىضاقلا ,lis هركسع

 هموقو sal) ue dx, di Less بئكوتلاو sb x] LAS هل كلوس

 ناسملتب مكلم لحب ىلا داولا دبع ىغب نم هموقو Th دبع نب نامعزاجأو

Dal,ياريمالا فروصنم دعب اهب ىزمنأ دق رارج نب ىنامع  bisهسفنل اعدو  

LU 4 eyesيذلا بصنملا قهدبؤوتل  Lea at bugs 4 pal 
Duهيلا هموق  ss) àداولا دبعونب هيلإ  RL,تراثو = دوق دصف  

 Jet rail هولخداف ناطلسلا ىلا اوجرخو دلبلا باوبأ اورسكو. ءاغوغلا, هب

 هوعيابو ىدارفو ىنغم ةسلجم ىلا سانلا قباستو عست ةنس نم ىداجج ىف هب

 اياوز ضعبب هيلع رثعف نجلا هب ىرغأ 3 رارج ىبأ دقفتو ةماعلا :ةعيبلا

pauىلا هب, عدواف قبطملا ىلا لمقحإو  ofهيلا برس  aاقيرغ تامف  à 
 هكرشو هناظلس ىف يعزلا تباث ا هاخا نامتع sages وبا ناطلسلا ماسو هتوف

 رزوتساو اهلكو دملاو ىجاوضلاو بر رسما ههلا لعجو هكلم ىف هفدرأو هرمأ ى

<aدوواد نب ىبحي  urهللا عاسط نب نسكودمت نب دمحم دلو نم نكم  
 ناطلسو برغملا بحاص is ىبارممالا ىلع متهشم |ودفوأو مكلم قسوتساو

 ناطلسلا عافد مسفنأ ىلع هلاوطرقشاو ةندابملاو ddl هعم أودقعف نيرم ىب

 ءاملوا اهب اولزانو ملاعاروغت نم نارشو ىلا ارغحزو هملا ol .نع ههبا
 ol List) ali نم le gy 78e tags Lbeles tunes ناطلسلا

 delle 2 لها كسقساو اهراضخ ol ولزنتساو Yale هوبلغ
 ete نم ىرشعلا ىبكي نب دمحم هدداقل Dale دقعو اهب اومدتعإو ناطلسلا
 فسوي نب ىدع ةيدللاب مكنو ناورهقلا LS دعب سنوت نم ميلا AÂxs همبأ

 عنتمأو ile ىناطلبس ايلاطو هسفنل ايعاد ىوعتلا دبع Le دمحم ني: نايز. نب

 se مموقو ناقع نب رع دلو ناكمل شيرشناو لبجب مكلم لقعم هيلع
 ةيدملا ةيحاض لهأ نيجوت su) نم زيرع دالوا هيلا شاحناو هقساير ىف نيرتغمت



Eu 
 اوماقف  opelبرح ىناقع نيرع ءانبأ نمبو هنيب تناكو هيلع اوبصوصعاو

prose ىلع مو نقع نيرع ءانبال نيجوت cie pal صلخو كله نأ ىلا Je 
 نم  dellعمزأ نأ ىلا سنوتب كلذ لالخ مقموهو هتوعدب كسقلاو ناطلسلا

 هركذن اكريازجلاب لمحاو ةلحرلا

Alنيدحوملا ىم ةيبرغلا روغتلا ءارصأ عوير نع  

 ةنيطنسقو Les Pois ىلأ

 دبع ىبارممالل تناكو ناسملةب عيوبو ههبا كلم ىلع نانعوبا رممالا: بشوت امل
 des ىدل ىم ةافاصمو ke هيدل ةياجب بحاص LS al sal نبأ دمحم هللا

 دقعو ةوامالاب هرخاو ةعباسلا هل ىرخ cles هلرداو ee لس
 اهيلا هعفدو حالسلاو لاملا نم هيضر Le هدماو Le نم هترامأ Je ىلع هل

ERهيلا زل نع هدصريمإلا انه هل نيمو سنرتف ناسا لاس  
 () سلدت ىلا ريمالا اهبكرف نارهوب هاهطاسأ ىلإ نامعوبأزعوأو هنود بهاذملا دسو

DE Lies,هع ىع ةياجب ةيحاض لهأ ةجابنص هيلا  ltسابعلا ىا  

 لحترا الو dat ةرامأ ىلاسو das ريدقل هرمابوماقو هيلع أوبصوصعأو لضفلا

 انالوم نبأ نسهجيلا دبع ديز وبأ ىلوملا هتلهجج ىف لحر برغملا ىلأ ge وبا ريمالا

 هبيرقتب ذمموي مصتخاف هتوخا هعمو ةنيطنسق بحاص هللا دبع ىاريمالا

 دلبلا ىلع كلام بأ هيخأ نبا روصنم نانعوبارهمالا بلغ الف هسفنب مطلخو

 ىف عفديو مدالب ىلا نيدحوملا كولم تعبي نأ ىأر برغملا ىلع ىومساو ديدبلل |

Be dal joeعمجو ديز بأ ىلؤملا حرسف  HS, dalناطلسلا انالوم منم  

(4) Le ms. F porte ةياجب 
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 عام

 .مكلم نطاوم ىلا ولصفف لمشلا مظنو عدصلا هب هللا ربج ىذلا سابعلاوبا
 ىبا لوما قحلو ةياجب ىلا مدقت دق ممِبأ cale Jus مالوم JUS مترامأ لو
 ناطلسلا ىلاوم نم ىلوم اهبو ةنيطنسق ىلا مدقت رث اهراصح نم هناكم هللا دع

 LE ML ليكم pad سابعلاوبا ىوملاوهو Late يلغتللا
 Balle بثوتلا اوعجاو ةلايالا Jar اوركذو ةدوملا زمرع منم تعفل هناكم الها
 هيلاوم ةوعدب مايقلاو salt ىلا ةماعلا تاعرسف ةييطنست رهاظب ليبن لقحأو

 ةنيطنسق ىلع Jess دئاقلا ىلوتساو عوجرخاف مع ءايلوا ىلع معايشأ بثوتو

 برغم ا ىم أو ءاجو اهب 34 hleslsfasal ديز ىبأ ىلوملا ةوعد ماقأو اهلاعأو

 لولح اهب اولتحاف ةقفاح ابّئاحنا ىلع ,Ra ةماق اهب متوعدو غترامازكوم ىلا

 gl نهف دمحم هللا دبع وبأ ىلوسملا ضهنو أبقافإب بكاوكلاو اهنيرعب داسالا

 ,les, sal دلبلاب هعزجماف ةياجب هدلب ةرصاحم ىلا ءايلوالاو ةناطبلا نم هيلا
LLهناكم ىلا عجز رن اهنع جرفأ مث  ueاهراصح  AEهعايشأ ضغب ىلآ  SA ُ) 

 Lau ناضمر ىلايل ىدحأ ىف ضبرلا باوبأ خف هودعاوق ءاغوغلاب لاملا برسو

 مدقارم نم ball بيف هلوبط ريدبب ءاضفلا المو دلبلا مكقأو نمعبرأو عست
 لبيه els ىلا لضفلا سايعلاوبارممالا اجلو دلبلا هموقورممالا لو دقو نمعزف

 راهنلا ىحض due ie نا ىلا .ىقتخاف ايفاح الجار ةبصقلا ىلع لطملا ةئياروك
 صلخو ةنوب نم هتراما لحم ىلا نيفسلا هبكراو هيلع نمف dual نبأ ىلا قيسو

 pee اوبتكو Les هانا au ىعققاو اذه dl دبع ىارممالا لولل dilé كلن
oùفلاب  sun,ةصلاخملا  I,هتاهج ىنع هيبا ةعفادم ىلع لهلاو  
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 ىبحي نب فيرع هيلوو ناطلسلا نبا رصانلا سين نع رمق
 طسوالا برغل ىلا سبنوت نم

 نم صايعالا بلغتو هفارطأ ضاقتتنأ نم all عقو ام ربخ ىناطلسلا غلب ام

 Ales هدلوب ةدواودلا رمما ىلع نب بوقعي هيلا لبصوو dlel ىلع ماوسو هموق
 Le عاجترال طسوالا برغملا ىلا ممانلا ه آو حرسف CA ىنالت ىف يظن هدفوو

 نب فيرع ,tal هبحعأو ىلع نب بوقعي عم Ca ملاعا نم جراوشل si و حمو
casراسو هيدي نيب ةعيلط اهمدقو برغملا كلم ىلع هب ربظتسيل ةبغز ريمأ  

 ةبغز دالب ىلا حاير دالب نم لصف ث اهب هركسعم برطضاو ةركسب ىلا رصاغلا

di sal,نمجوت ىنب نم ةتانز ىدو برعلا نم مواملوا  Molممرمغو شيرشنأو  

 Prés داولا دبع ىتب نم هموق ىف ناسملت نم تباث وبا ميعزلا ميلا ىحزو
de gay اورعذذأو رصانلا عوه تضفنأو كرو ىداوب ناعمه ىقتلاو dal 

 برغملا ىلارفقلا عطق رث ديوس هموق ىلا ىبحي نب نيرع صلخو ةركسب ىلإ هبقع
 ةركسب ىلا رصانلا عجرو لحم Gb هنم لزنف نانع ol real قحلو ىصقالا

 لضفلا لوملا alle, JA ىبا دالوا ةعفادمل لبلبم دالوا مئاملوا عم لحترأو

 رصانلا صلخ نأ ىلا ميمامأ اورفو ميلا اوضينف مب اوسحاو هانركذ اك,سنوت نع

dlنا ىلا ىوقم اهذختاو ةيناث ةركسب  pl Giسنوت نم هتلحر دنع  

yهركذن امك  

Ja! ee els Ailes Les uses را 

Libé LAS نم ىيكي ىبأ ناطلسلا انالوم نبا لضفلا سابعلاوبأ ىلومل صلخ À 



 | عربا

 D ا ا ar Gal نبا هيله نما
 هيف هنوبغربيو ةيقيرفأ:كلمل هنرغخسي رع نب ةزجونب هيلع مدفوأ JA ىبأ
 نمعبرأو عست Liu نم رطفلا كسن ءاضق دعب RAA Gags متيعاد باجاف

 ىلا اودمصو ,Loge dsl she de RS ملمخب اوفجراو le لزنو

 ناطلسلا ةعيش Lie RE ذخأ مث ,LL] Lis Lil اهولزانف سنوت

 lie Lui برغملا نم هلوفق دنع رصانلا ,du لهلبم Alt نم هواملوأو
 دلاخ y, Ye اوضفنا رث اهراصح نم ASS ىلآ اوعجر à مدرستو اولحرف

 بهذو dore هموقو لبلبم دالوأ نم نسل ىبا ناطلسلا ةعيش A ةزهح نب

 ىلا لضفلا ىلوملاو pal Julio لفجاو هضرف ءاضقل قرستملا ىلإ ie نبرع

 اللا ا اكو Ru lake ىلإ درب Lol has ue ناك ce رفعلا

 ىف Lie اينهم ىكم نب دهحأ هيلع دفو سنوت ىلا ناورمقلا نم صلخأ
 ناطلسلا كرادتو ةيعرلا داسفو ىارطالا ضاقتنا نم هب ىنم امورغغلا ناش

 ءاقبتساو ةفاكلل افالمتسأ Rare نمروطقلا لهأ ىلع ةيلوقلاب هتاوف دنع هرمأ

 ل عل الا ير تل LS ES لع لح ans اعمال
 Ju ةبرجي كلهف هللع ىلا ىكم ىب جا عم دذفناو ىنايدكلا xgl نب ءايركز

 نيدحوملا pipe ب مساقلا AN دقعو .ذمماع فراج نوعاطلاب همدقم نم

 ىارفم دنع هصلخسا ناك نأ دعب ديره دالب ,jobs dbis رزوت ىلع

 لهأ ges رزوقب لزنف ailes ءوس ىم ربا امو هعيرق نيكارفأت نب دمحم

 ىنيترم سنوت لضفلا سابعلاو بأ ىلوملا لزان الو ةصلاخملاو ةيالولا ىلع ديربلل

 هيف Je سه ةنس og ىلا دع هيلع تعنتماو لبلبم دالوأ درستو

 ركذتف مقوقحو هفلس دبيعو NE هرسكذي ومع نب مساقلا [ قلطاحم اكلم

 be) in Le نبا :لاضعلا يملا: ةعاط ىلع cut لبجو



AT 

 ةباجالا ىلا  desرزوت لهأ , Loisةطفنو , les 4 ddlهتعاط ىلا ىكم ىبا

 ءاليتساب ناطلسلا ىلا ربخل ىققناو اضيا ةبرجو سباق لها هعيابو ابيلا باجاف

  4سنوت ىلا ضمان هناو ةيقيرفأ راصما ىلع لضفلا  ball APEىلع ىشخو

 يبول هتتناطب تناكو هرما  aعاجرتسال برغملا ىلا ةلحرلاب  RASعاجرتسإب

 هككلم  Lalt altتاوقالاب هزمطاسأ كتر  Je bbىدق بو :نيرئاسلا
ae) ai لصف Jul ماارصلا ىكر نيس هيا ور dans 

  tuةقث سنوت ىلع لصفلا ىبا  Leنيبو هنيب  SMايدافتو رهصلا نم ةزج

 ىسرم لسخد سمخلو سنوت ىسرم نم حلقأو متروشو ءاغوغلا هرم نع هناكمب

  Leءاملا ىلا اوجاتحا دقو  fansدورولا نم ةياجب بحاص , plu selهلحاوس
 ىأ ىلأ ءاملا نع مدص ىنم اولتاقو لحاسلا ىلا أرفحزف معنمب  ralاوقتساو هيلع

  freres ballلحاسلاب ملا ماقلاو ناكم لكى م جوملا مءاجو ذيتليل ميرلا
 فذقو قالا ةماعو ىناطلسلا ةناطب نم ريتكلا قرعو نافجالا ترسكت ىأ ذعب

date صعب عم ةواوز دالب نم لحاسلا برق ةريزجلل ىلا هاقلاف ناطلسلاب جوملا 
 اوقكمف ةأرع  Res RUقصاعلا كلذ نم مس دق ناك ليطاسالا نم نفج

 اوفذقف  taiهفطتخاف هيلا اومثوتو لابهلل نم ربرملا هب عياصت دقو: هوار نمح
 لبق ىغبلل لها نم ةواملوا  oùىلا هب اوفذقولؤرملا هملا لصي  Jia sadاهب

 هنايلوا نم هيلا صلخ نمو ليطاسالا لف نم لصو نم ىلع علخو هعدص مالو
  SRكسي نوران  JTلولب  Ratسوت نق يحز ربك

 سنوت ىلا رمسلا ذغاف ديربلل دالبب وهو , tal de Jinنم اهب ناك نمو
 دلبلا لهأ لصتاو اهيلع موبلغف هئايلوأ ىلخم  Reةبصقلاب ىنم موياوطاحاو

 لبضفلا ابا ناطلسلا نبا اولوفتساو  plتيب ىلا جر نامالا ىلع ةبصقلاب
 ردابو هيبابربازجلاب قصف هنمام ىلا هغلب نم هعم ذفنإو ةزهح نب ليللا أ

 ىقراصف ىوقلا دبع ىنب.نم ةييدملاب ىزتقنملا فسوي نب ىدع ناطلسلا ىلإ
106 



AT 

 هرقاو die لببقتف هنتوعدب امداق ناكامنأ هنأ معزو رمالا نع هل حخو هتلج

 one ميلا نمو نمصحو ,el ديوس برغملا نم ssl هيلع دقوو هلسع ىلع
dassفيرع نب رامؤنو هيلو  dutهيلع كفوو هتعاطب  Lastدسار ىب ىلع  

 هرمأ ,à 1Sldkes هنطوب هرارقأ هملع طرتشاو داولا دبع ىنمب هارغأو ةوارغم رممأ
 ge» ةرهاظم ىلا راصو هع عزذف SSII نع هدبعب انظ طارتشالا لوبق نم ىاف

 ىف ناغع ياريمالا 4 ot Lale لامع ديعسوبأ ثعبو هيلع داولا دبع

solتعبف  AITميلع دقع نيرم ىنب نم ركسعب  ESSىنيفشات نيوحر نب  

 نهف نسل ىبا ناطلسلا برح ىلآ تباتوبأ معزلا serge نيغيبرمت نم طعم نب
saنم ناطلسلا جرخو ةوارغمو نيرم ىنيركسع نم هملا  Dhةبجتمركسعو  

 ناعمه قتلا الو ىلش ىلا اولحتراو مثب able, As برعلا ماس رامزنو دشتحاو
dnsةرارغم ةقونم  le, didزدماخلا ةقبا غار  Jasb ellys dd; abs 

 رامزنو هملو عم صلخو هطمطاسف تببتناو هركسعم مبتساو ناطلسلا ىاصم .
 اوقحل رق شيرشناو Jus ىلا اورسخ ملاح تجيبتسا نأ دعب هموقو cos نب
 bash اهيلع اوبلغتفرئازهل ىلا اوفكناو معابتا نع موقلا عجرو دشار لبجب
 ةل-ج طسموألا برغم أ نم هتوعد راثأ اوحمو ناطلسلا ءايلوا نم Le قالك نم

 Lis نم هيتوي هللا ديب رمالاو

 Lis 5 À ةساللج ىلع ناطلسلا هاليتسا نع ربقأ

 كلذ JE امو Lake هناليتسا 5 شكارم Ji هنبأ مامأ

Gesteتلفو ةنوبدشب ىناطلسلا عوج  sieصلخ هنبارصانلا كلهو  

 لبج ةلبق مناطوأو ديوس هموق للحب قحلو رامزنو هيلو عم ءارصصلا ىلا



 عبس

 هكلم رادو هزع تينمو Le نطوم برغملا دصق ىلع هرما عمجا شيرسشنأو
da, due Ji,ىلإ اوجرخو هموق نم ةعجانلاب رامزنو  Jusدنشار  À 

Loبعدل  MLك1 كلش  deى  BAM Lis vaut 
 ىراذعلا هيلا صلخو شارفلا تفاهت هيلع اوقفابت ناطلسلا ابلهأ نياعو

 ىلا ةسالسب لماعلا رفو هتلايال اراقياو هيلا ةيغاص ىنسهروتس ءأرو نم

 G ابيلا لحترا ةساملجم هدصقب JA هغلب ال نانعوبا ريمالا اكو هتاخم

 نيرم A قاكو fs هءاطع ضافاو Ale حازأ نأ دعب هركاسع ةفاكو هموق

 ,die Jai فقاوملا ف JS AS dalle نمرذحو ناطلسلا نع ة 45

shall 4زافسالا ىف مب دعبي ناكل  pdsىنيمعقجم كلذل اوناكف كلاسملا مب  

 ةءاج نأ ناطلسلا تيل Les هعزانم هبا délice 3 نيصلخو هتذبانم ىلع

valركاسعلا ىف هيلا ملوصوب  dellهعافد ىلا ريسلا نيذغم  fesنم  

 نم ناكو ديوس des 3 هيلو رامزنو همع لفجإو مءاقل قيطيال هنأ هلاح

ol 2ناك ىيحي نب فيرع  enنانع ىبأ رممألا كا  del,ىنم دوهعملا هلكب  

 هدصقو هترهاظمو ناطلسلا رامزنو ةححانجربشل هغلب اذا ىتح ,Rad مافي شت

 قرافي | قبل 4 مسقأو [ss ضعب ةأضر هيجو ةنع ىوز هتعجانب هعم برغم

 sl نانع ياريمالا de نم هعم ناكو رتنع كنبايو كب نعقوال ناطلسلا

coهمبا ىضررامزنورشاف كلذب هل بنكي  Lesىف ناطلسلا نع هءانغ نأ  ob 
 ةركسمب هاصع ىقلاو هموق نع ذبتقنأو بازلاب قحلو هنع لئفجاف ليلق برغملا

ASSنانع ىاريمالاب قحل نأ ىلا اهب ةواوش  deناطلسلا لفجأ الو هركذن ام  

 دقعو اهجورف دسو اهفارطا ىقثوراهيلا نانع وبا ريمألا لخدو alé نع
ce Wadeىناطلسلا دصق هغلبو نساكنو ىبريبك نموملا دبع نبرع نب  

 نأ ىلا ساف ىلا عجرف هموق هيلع ىو اهيلا ةلحرلا de past شكارم ىلأ

 هركذن ام ىناطلسلا عم مريخ نم ناك



 عع

 ىنانع ىاريمالا ىدي نمب نيسهو ىدحا ةنس Le نم ناطلسلا لفجأ امل

 ةدماصملا لبج نم راعوالا ابهلا بكرو شكارم دصق نيرم ىنب ركاسمو
 بدح لكى م اولسنو بوأ لكن م ةعاطلاب Lie لها هيلا عراست اهفراش و

 LU ناويد بحاص ناطلسلا ىلا عزنو نانع يبارممالب شكارم لماع قحلو
 هبتكتساو Lars ةيابجلا لام نم عدوملا ىف ناكامم ىنيدم ىأ نب دمحم دج اوبأ

 ىف لخدو ءاطعلا us لاومالا ابجو ,Eau بكرتساو هتمالع هيلا لعجو

 لما شكارمج كلم هل باتو ةدماصملا رئاسو مج نم برععلا لّئابق هتعاط

 نانعوبأ مممالا ESS هزيم دي نم هرمأ طراف عجن ميو هناطلس ىلع ىوتسي نا هعم

 AS ىلع ضبقتو للعلا حازأو ءاطعلا ىف عرسشو اهتحاسب Sue ساف ىلا عجر امل
QUنيدم ىبأ نب دمحم نب بعش نب ةزجح  lee dalةيإبالا ف نيرم ىنب  

 Ex نم ناك ام كلذ ىف هدقح راثأو ةسادلج نم شكارم Gi نع هيلع

 هبتاك هب ةياعسلا ىف هيلا سوسوو LU لاومإب ناطلسلا ىلا دجلا با هع

 ةسئانملا نم اهنيب ام ورع ىأ نب دمحم نب دمحم AÙ ديع وبأ هتصلاخو

 AA JS) At كلذ ىف ,de هناسل عطق 5 هنقماو هيلع ضيقتف

cle’ saىلا نيرم ىنب عوهبو  REناطلسلا ز  parles RU 
al, ral,ىلا نمقيرفلا نم  delلك صبرتو عمبر  af,ةزاجا همحاصب  

Eliasسيلا وبا  neاكل  
 ناطلسلا ىاصم لقخاف spams ىدحأ dés نم مفصرخأ َّى تس غدمأتب



 علم
Bbهسرف هب ابكو ةبيهو ءايح هنع اوعجرف نيرم ىنب لاطبأ هب قحلو هركسع  

 رانيدوبأ هنود مضزتعاو هلوح موكت ناسرفلاو ضرالا ىلا طقسف هرغم ىف ذنموي

 عم رجاه ناك بوقعي dual فيدرو ةدواودلا رممأ gt نب ىلع نب ناهلس

 راسو بكر ىتح هنع عفادف ذمموي ىلا هله ىف لزي مورمازجل نم ناطلسلا

 ىارهمالا دي ىن راصنف دمحم ىب Je هبجاح de ضبقتو هل اءدر هئارو نم

 ىلا ناطلسلا صلخو dust كليم دعب هيلع نستمأ نأ ىلا نملا هعدوأو نافع

Jusهراجاو هيلع لزنف ىلع نب دمحم نيزيرعلا دبع مريبك هعمو ةتاتنه  sé 

 عافدلا ىلع اودهاعتو أورمادتو ةدماصملا نم هيلا ىناضنا نمو diras نم ءالملا هملا

décىتح هرثأ ىلع نانع وبأ ءاجو توملا ىلع هوعيإبو  Ale Jaلزناو  
 هواوث هيلع لاطو هبرحو هراضحل حلاسملا بترو ةتاتنه لبج ىلع هركاسع

 رضخ ورع dl نب دمحم هبجاح ىن تعبو NT هنبأ نم ناطلسلا بلطو

 ds ىضرف te ىضرلا هل نينار last كا Al نع رذعلا نسحأو هدفع

 نبا بجاحلل حرسف cou Ve هل تعبي ىإب هملا زعواو هدبع ةيالوب هل بتكو
 هضرمف كلذ لالخ ناطلسلا لععأو مكلمرادب عدوملا نم ابجارخا ىلا ورع ىبا

 ,Ale مروف ةراهبطلل هوضعب ءاملارشاب رث مدلا حارخال دصتفاو همصاخو هواملوأ

 نمسهو نيتنث ةنس ىناغلا عمبر نم نيرشعو AA هنع هللا افع ةبيرق لايلل

 هدارعا ىلع هوعفرو شكارم ةحاس ىنم Sec dl ىلاربخلاب هواهلوأ تاعبو

 Dh نع ىضرو عجرتساو ىكبو هداوسعا لبقو ارساح ايفاح هاقلتف هملا

 هلقن sl ىل شكارم هابأ ىراوو هقلود نم هوضر ىذلا لحماب ملزنأو هتصاخو

 لومقلاب دج نب ىلع نيراغيدإبأ قلتو ساف ىلا هقيرط ىةلاشب هفلس ةرمقم ىلأ

 هاهو هيلع علخو هزئاوج ىنساو ةعسلاو بحرلا لحم هفنك نم هلحاو ةماركلاو
 ناكامل ناسملتب نافع ىنا ناطلسلا il مهكسي هموق ىلا ساف نم ىرصناو

RESدف  ERهللا  AL,ةناعشم هينا به  



 عرب

 عمفرلا لسحمملاب ,dal هموق ىلع هل دقعف هنود هتتاقساو ناطلسلل هتراجا

 LS ىف خلبتساو هسلجمو 4x ةلود ىم

at MAR Av : 0 ١ hu CSS 

 Ltée sel نا طلال Ja os يعقداو gd ودا lu كلم,
 هفلس نم كلانه نم عم هنفدف ,dla ٌمتربقم ىلا هيباولش لقنو ساف

 ]هس كلا كاملا نم ميدياب م EE داولا دمع cu ge ىلع s,—4l عججأو

 Sue ni 0: أذ أو ءاطعلاب ىدان دي ثالث ةنس 0 اك الو هصالخقسال

MAL |وعم م  Ras0 0 ل موف نمو  ie 

 Sad ضارتعال امايأ هب مولتو ةيولم ىداو ركسعمب ناطلسلا لزنو هماقل ىلا

 ضفنا ناعمهلل ىءارتو داكنا طيسيب لتحا اذا ىتح ةيبعتلا ىلع ,Ja رث برعلاو

dEهبوب  «seيع عملا صلخ أذأ  AJ, SEرابدالأو اولو فوة صب  Pres 

 de ضهمقتو PJ ىف نولياستم مو ليللا ميشغو ىراسا عودفصو ايبسو التق

 اوهرش اه ءازج مبان ايصحيحلاو عوحابتساف لقعملا نم برعلا للح ىلع ذغلا

ME PTا د هيب نوه لكي دق اعلا فالح  
 هعرقف ديعس ابا رضحاو همدق ابكلم ىف توتتسأو dat نم عب مل اهب لمحاف



 عاما

ak ه.ةيأرجب Lx ايعفلا بابوأو ءاهقفلا رضحأو هيلع Spam هلاعأ هأرأو LS 

 هيف هللأ مكح ىضمأو  enهلاقتمعا نم ةعساتل هسيبكب  Mioصلخو نيرخالل

 قرصلا ةيصاق ىأ تباث وبأ معزلا هوخا  JSدوصخح ىم  Loهركذن

padناش نع  glىلش ىداوب هب نيرم ىنب عاقيإو تبات  
 ةياججب هملع نيدحوملا ضمقتو

 صلخ مناطلس ديعدس أ ىلع ضمبقتو داكناب داولا دبع ىنبب ناطلسلا عقوأ امل

eut Liمهم لف ىف هوخا  esممرح لقحاف ناسملدب  filesقرشلا ىلا لفجإو  
Eds Jetركسعو ةوارغم دالب نم  Ellisةتانز م يانشوأ هيلا =(  

 نم لسحترأو ميلا ريسلا Xi sb Xl, CT ىبرحاسع فراددو نب ىنوهم

 عومسلتساف عراتأ اوعبتاو اوفششكتاف مهلا ربنلا اوزاجاو ad نيرمونب قدس م
 ,is معابتا ىف اولحتراو مءاسنو مباودو ملاومأ اوقاتساو مركسعم' اوحابعقسأو

 قرصلا ةمصاق ىلازاجاو اقرا مارجلاب تباتوبارمو نأاطلسلا ىلإ خفلإب ميزولا

 ةأرع a اورصو مبالسا bag Ales ىع el ةوأوز dis مامضر عاف

 se aile ae هللأ NAS 3 لوم أ ةياجب مهما di زعمأو ةيدملاب ناطلسلا

glيأ ىلع ضيقلاب ىلع نب بوقعي هتصلاخو رامزنو هملو عم ىيعحي  eut 

delai,ىومعلا اوكذاف  ET Raeمعو دصارملاب مل  pi CR4 ىلع  

 رممالا ىلا موعفرف دوواد نب ىبحي مريزوو. دمعس ىبأ هيخأ نبأ نايز 4h تباث



 عمم

 داقلت نأ دعي ses ةيدملا ينم Namur ىناطلسلا ىلع لزنو PS «de ءاجو

allلزنو هئاقل ىلا بكوو افتتحالاو 5  ssهبارب ناطلسلا لزغف ناطلسلل هسرف  

 هناكم هتفاوو بلقنمريخ اوبلقناو بهذلاو نالمحلو ak نم متايطعأ ىنسأو

 dé نم ناطلسلا Er Fes fsb مدفوو بازلا لماع ىنزم نبأ Less كلذ

 هركذن كةيقيرفأ كلف ىلإ Laws al LI ET dames ىف لاعلا كتبو طسوالا برغملا

 ىلا ةياجب بحاص ىبحي ;Le ياريمالا نبا دمحم هللا ديعوبأ ىلوملا لسصو امل

 هاوبو هيلع ناطلسلا لبقاو هتنس نم نابعش ىف ةيدملا نم GS ناطلسلا

 هلع لهأ نم هأقلت ام هيلأ ىكشو اين هبريمالا صلخ هتماركو هبيحرت فنك

 Lol نوبز نم كلذ za امو داسفلا ىف ىسلاو ةياببلل نم عانتمالا نم

 Lie لوزنلاب هيلع راشاف Lil اقويشتم ناطلسلا ناكو ةناطبلا دادبتساو

 ةيحاج عم All ss هتراشا لوبق ىلا عراسف هدالب نم ءأش ام Lie هضوعي

 ,dll هيلع مقنو لعفف ءالملا سوءر ىلع كلذب دبتسي line ىبأ نب دمحم

 نب دمحم [SU نب ىلع Ris ةيقيرفإب قحف هركسعم نم fans رفو كلذ
KAاهنع لوزنلإب دليلا ىلع هلماع ىلإ هطخب بتكي نأ ناطلسلا هرمإو  Ka 

 نم ىناطولا ىلع ىنيرعل Lake ناطلسلا دقعو لعفف Lie ناطلسلا لاع

 ناطلسلا ىفق ,LL لبق نم اليوزاتب pot بخ انركذ نيذلا ريزولا دالوأ نم
 دوبل ناسملت ىلا اعجار افكنا de ىلع ىلوتساو طسوالا برغملا نم .هتاجاح



ér4 

AE ىلع دواد نب ىبحي هريزوو تباث ابا لهو دوهشم موي ىن اهلخدو اهبرطفلا 

aps هللأ دمع امارهمالا لوملا ىناطلسلا لؤنأو cb Li ns المقف اهعراصم ai 

dal بوت ىم sa di do ةمركت due ce dj شرشو لزنرميخ ةياجب 

  Joelهرركاذ نحن ام ىلع نب رعب ةياجب

Seلهأ 5 59  CRI à L<نا  cé La)رهاسعلا  

 ولوأ Ds ةياجبو ةلعقلا كولم )1( ةقالكت باقعأ قم 39.0 delire ناك

 لضابرو csv ىطاوم ىف ىييماتتكلا أهق مبارب نم لدابقلا نهب ةياجب ىداوب

 ليقو نيدحوملا SAS تدفع الو معمر كسعلا ىلع معوعطقأو ىنيدحوملا ةلود لوأ ذم

 | ميم نب دمخ لتقو هرمأ لوال ممنم هانم دق.|ذه هللا دبع وبأ رهمالا لوما ناكر

 Rae افيرع LL كيد نأ ىلوم حراف tel اانا متجشم باكا نم

 لزن الف هللا دبع ىبأ dsl «de [ةيتسها ناكو ءايركز ىاريمالا !das دبع نم

 اهدنني 2 هسئن ق أهرسأو dale Loi كلذ Le jte ىبا ناطلسلل هترامأ نع

 لصوف هراد ىنوعامو هعاتمو ةمرح لقنل ىساليولا ىلع Or عم ssl هحربسو هل

 ماكشاف ةكلملا ءوسو ةءاطولا لقث ىف Bel ةبغم نومجابنصلا هيلا ,Ca املا

 بحاص >يز .ىبا ىلولل نيدحوملا ةوعدب ماهقلاو نيم se» ةروغلا ىلأ ماعدو

 ىلوتو ةمصقلا'نم:هسلكب ىلع Lo es كتفلل اودعاوتو هوباجاف ةنيطنسق

 بحأ لو ءارمالا 8sle de هراحب < ={ متهجشم يم جاهل نب روصنغم 6

 )4( Le ms. L porte de, et le ms. F هناكلف
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 عرش
 ةومحاتسأو هيلع اووف Le ee ىلا شو هربخشك dial 4 طا ملل هيلع

 ,De US نمسمعو تالث ةنس نم ةهلا ىذ لوا دليلا لها نم ءاغوغلا تراتو

 لقاشتف هوعدتسأو هيلاربخلاب اورمطو ديز ىبأ ىلوملا ةوعدب sy cire حراف

 متاف ناطلسلا ىلا ail غلبو opel مامقلل ىولعملا نم de عبو متباجا نع

Liliلققعأو هرادب هلقتعاف هبجحاح ةلخادم هللا دبع بأ  lossءالسم نم  ds 

 فارلا اولواو ,RAS, ons ةياجب لسهأ نم ةهشملا ءارأ تباتو هبابب ناح

 املا ديس ىبأ لاله (ae ملخادو ,di ةجابنصب ك.تفلا يف Ras ىروسشلاو

 نبأ دمحمو ىيخي LS ىاريمالا ele تيهملا نب دمحم .نب des جولعملا: نم

GI cellكوبصو موي حرافب كتفلا اودعاوتو سانلا ديس نب هللا دبع  MAN 

 هورماومل دهتملا Loges, Gall de Pau bé ةنيطنسق بجاص لبق نم

 ,sil وادلا هيلع اومهقأو سيردأ نب gl اهقفلا يس راد دقعاف Pal رذنو

 عطقو رادلا ىقس )5 هولشب ىرو هاوسئتاو duels سانلا ديس نب دمحم هالوم

dl,دلبلا نم ةجارنص هموقو جاد نب روصنم مشو ىناطلسلا ىلإ هب تعبو  

 will ق ءاج ناطلسلا ةيشاح نم ىنومرقلا ديعس “ نب XF ىنملاب ىناكو

 هيلع اومصوصعاو هوكزناف ذمموي de co مم افاوو سنوت نم هتاجاح ضعبل

 206 لبا ازغعبي نا petit Rale و اضاو هععاطو قاطلشلا ةوغدب او دايتو

 ىساكنولا نسوملا دمع نبرسع نب )0 نتامكت نيرم ىنب Lie نم سلذت
 اورظتناو ناطلسلا ىلا مرابخإب اوقعبو ركسعلا نم .ةمل ىت ميلا Joss هوعذتساف

LSمبدل غلب  dlممل ىناطلشسلا  alu ee dalورع  paةياجب ىلأ  

 سراف ىالا ةسه هدوفجو هموق نم ناطلسلا هل قققناو ناسملت ةحاسب ركسعف

 كسنم ءاضق دعب ناسملت نم ضبنف هحرسو متايطعا ,ul مللع حازا

sl, ssرث ةجاهنص هل عج نسح ىنيب لزنالو ةياجب ىلا ميسلا  bals 

(1) Ce nom est quelques fois écrit نتايك 



 ماس

 8 Sur vel .لقحتاو ous dl Lie اوزاجاو ةفيطنسقب اوقحلو ءاقللا نع

 لاله SU de ضيقتف ءارزولاو ةسجشملا هيلا < SX سينجل نم

ét,ناطلسلا ىلإ 4  Las,لقحاو: ةيبعتلا ق"'دلبلا  Lames,مر  ét 

 دمحم () all نب ىلع صتقخاو ةهجشملا ىلع علخو سانلا نكسو نيسجو عبرا

slotsمب ربظتساو  ddeءابقن ءاغوغلا نم ةعاج ىلع ضهقتو درمأ  

 ممملققعأو ىنميتيام ىنوزهاني بثوتلا 4 ةلخاذملاب متي نهم ميديأ تحت نم ىلع

 ue ةدواودلا .دوفو تنفاوتو اونكسو LUI عدوف برغملا ىلا ىيفسلا عبكراو

 فسوي بازلا لماع لصوو مفهر ةعاطلا ىلع ىضتقاو متالص لزجاو ةبج لك

 رهسلا ذغاو هلخدم نم نيرهشل sole لوا: ناسللت ىلا sh هجورف دسو

 Se ىلع علخ دقو Ra ىف ذمموي تنكو دوفولاو برعلا نم هعم نسمي

 ىدامجج لوال ناسملق مدقو هباكر ىف تدفوف طمطاسفلا ىل برضو cie لزجاو

 اموي ناكو ةيدبلاو sad نم هل بج ام ض (Ps دفولل ناطلسلا lé ةرخالا

 نب بوقعيو ىنرم نب فسوي صتخاو دفرلا زداوج ناطلسلا coul رث ادوهشم
age cleةيقيرفأ ناش ىف مرقتإو ةماركلا نم تاهصوصخو ةلضلاو ربلا نم  

 هركذن امل ةئم is de »+ al es كالا frs عجرو ةفيطنسق ةلزاغمو

 SALES (yards عبرا هي ىم bars Ji Fables ىلأ أوؤرصنأو هرابخأ ىنم

 ام ديدخب ليمهل دعولاو ناطلسلا نم ,sd علقو ةزئال ءاتسا دعب هعم

 | عاطفالا نماندلبب ىبوقلو ىل

 ةياجب رعش ىلع ناطلسلا هل aie امو ورع ىبأ نبأ بجاحل نع ربشأ

 كلذل هضوينو ةنيطنسق هتلزانم ىلعو

ou”أذه  Je)ةيقيرفأب ميم ىنب ىم برعلا داغجأ نم ةيدسملا لهأ نم  

(1) Les mss. F et M portent تنلملا 



 عب

 اقراع ابنيفف ناكو رصغتسملا ناطلسلا ءاعدتسإب سنوت ىلا ىلع هدج لدقتتناو

Ltىف هتمالع .باتك ىلع هايعتساو ةرضحلاب ءاضقلا هدلقف ماكحالاو  

 تالا نسال لطب كامو a علانبماف ومطلوب توبكلا وسارالاو لماسولا
 نيارمع صفح :ئا مايأ ىنسيتمالعلا هدعب ىم هللا دبع هنبا دلقو بصنملاو

 us ىلع نب دجا هوها ,JS كلذب aile Aa ناك ال LS ىباريمالا

 الو اهتخجشم ىلع هقفتو سنوتب ءارقو دمحم هنبا اشنو Le Mare اروقو
 Sy Last de Lu xl نب mes خرخ ملاوحا ex مروسمأ ليدقاعلا

palاكو لقلا دلب ىلإ ماوطلا هب تحوطف  geبلطلا  Jr LUS, 
lalaماي لقلا ىسسمع  dub,رسغ نبأ بجاحلا  isهل  Laceنب نسح عم  

 هل ىسف اهبارقغا َح .راطم ىف نهقمفر LS, cl بشن لكتملا ىتيسلا دمحم

 عزذ الو اهيهاذم né + ىباب ,Most قعساف sal 3 هققفارم ىف

 جورشج وج ىأ تاهتلا ph نيدحوملا dell ىلإ. نسلدت (es باهولا ديع قيرشلا

 نعيف هتلهو ريغ ىنيارمأ ىف لخدو ةلودلا لالتعاو هيلع قسوي نب دمحم

 ءاضقلا ىف Cost نسح ليعتساو سلدت ىلا ةبحاص :اذهورع ىنأ نب دمحم

setsناويدلا ةداهش ىف ورسع ىبأ نب  dote, USلمفتساو اهضرم ىم  
 اهقعاط ءاضتقال مامالا نبا ءايتفلا سيءر ءاجو سلدت ىلع بلغتو وج ىبا رما

 اليحتساو ذدموي لم tuer» اوريققسأو دفولا ىف اوناك ناطلسلا le Lol» دافياو

Leeىا ناطلسلا ماياو داولا دمع ىنب مايأ ىنيبقاعتم ءاضقلا ةطخ ىن  gl 

 ىلا هب اوعسو دلبلا das نم delg هئاضق se ىبا نبأ ىلع بصعتو

 بيداقب هصتخاو هتاءرب نم ds ىلع ماكشاف 5, نسل ىبا ناطلسلا

 عم el اذه دمحم هدلو يرو كلذ ىف هعسو ES ههلعتو اذه سراف هدلو

 عفر كلملا هل صلخ اذا ىتح هتبحم هيلع ىقلاو اليلج Be نافع يا ناطلسلا

 ىلع هب BST ىتح sal» ىلا dire نم هاقرو اذهورع.يبأ نب دمحم ةبقر



 عاب رم

 دنهل نإويدو ةرافسلاو ,à lat ةدامقلاو ةمالعلا هيلا لعجو بتارملا رماس

 هوجولا هيلا تفرصناف هراد تايصوصخو هتلود باقلا pus ةمربقلاو باسو

 Haies ءايطشلاو 6, 231, ,Jai سايءال ومر ص تذل هسامو كنتور
 ,Je هيلع سفنو ناطلسلا ىلع هواليتساو aval لاطو افلزت ةيابجلل لاوما

 دنع das ناطلسلا هجو غل الخ اذا ىتح LA ىم هللا هاتا ام اهوارزوو ةلودلا

 _ناطلسلا ققلاو تسطرقف هناكم ىلع ةياعسلا ضارعا تماح de ىلا هضوبن

 هيلع دجو ناطلسلا ىلع ةلودلا هل تناكو ile نم عجر الف ابعاقسال هنذا

 ىع ةبيغلا بلطف ىنجت رف ناطلسلا هل ركنقف ايضاغم هيقلو ANT لوبق ىف

 ناطلسلا 5 ss ds نيد ناطلسلا نا أهوتم ةياك لع هك نقع ob ةلودلا

 ةلاقالا ىف ةبغرلا ىلا عجرو هنع ضارعألا نم بستحي م ام هل lys هفاعسأ ىلأ

 ىف لحتراو شيمهلو لاملا ىف همكحو ةنيطنسق برح ىلع هل دقعو فعسي ملف

 نودحوملا بصنو اهب اتشاو اهرهأ ةياجب لقحاو نيسجو عبرا ةنس نم نابعش

 لضفلا ىلوملا دبع ندل نم مدفع لقتعملا نسما يا ناطلسلا نبا نمفشات

dlaxel,ةملك قيرفتل رمالل هوجبصنف هايأ  cieطيطاسفلاو ةلالا هل اوعجاو' نيرم  

 ذفاف بوقعي هربخب mous بوقعي هيذأ عم ةسفانمل ىلع نب نوهم هرماب ماقو

 El folie de Psy far قرسفو باولا دالب ue هالك هيلا ريسلا

slايو  pe)كسنم ىفقو ءاتشلا  Ke M]ىضرتعاو دلبلا ةحاسب  

 هيلا عقجاو ةنهطنسق ةلزاغم ىلا لحتراو متايطعأ قرفو Alle bb رحاسعلا

 des ىلع ناك نم ةنيطنسق بحاص os وبأ لوملا عجو Ale ةدواودلا

 pale دقعو ةدوأودلا نم هتعبشو دجأ نب ىلع نب نوهمو ةنوب ءامحأ نم

 ايد ىلا مب عقواف هركاسعو ورع al url ءاقلل هحرسو Jar هبجاحل

 هنيكقب هنم اودافت ىتح ةفيطنسق لزانو Ale seb سه dus م
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 عون ع
 ليقتف ىنانع el ناطلسلا ىلع هنبأ ديز روما كلا دانفوار :ناطلملا» هييحلا ىلا

 salles ماقأو ةياجب die ىبا نبأ بجاش افكنأو هتمعجارم Suis هتقدافو

 AA لكما نع ةريسلا ديج بهذف نيتشو تس .ةنس مناف مرح ىن كله

 ىلا هولش Ji هدلوو dllée لاجترال هباود ناطلسلا تعبو هكلمل اوعجتتو

 دقعو اهب GE نيرم ىبركسع ىف نايز ابأ dal حرسو ناسملتب dal ةربقم

 نم عمبر رب ىف ابملا ضبنف هريزو دعس ىب ىلع نب هللا دبعل Lie ىلع
Liuتس  gangsريقتسأو  Leبجال بهاذم نم سانلا هده ام لجقتو  

 نم نانك نأ ىلا ةفهطنسق Las ىلإ ركاسعلا زبجو هركذن ام ىلع Léas هرمسو

Lasىلاعت هللا ءانش نأ دعب هركذن ام  

dd eu 
 ةعرد ليماع ركمو  dsهكلبمو

 ا ارا هاج هعلنع يوم مليا ons. Le st ناطلسلا ناه
 del هتبغم اهيلع رذحو اههشرت ىف ربدتو ميماربأ ماس ml دمحم

 ىبأ سيدرلا نبا دهلولا ىبا ناطلسلا نبا حالا SAM ىف اهب ارقتساو سلدنالا

 ىاوو طسوألا برغملاو lus ىلع ىلوقسا Us كلذ ىم هاتأ ام ىلع مدن À ديعس

Giىلازعوأ هناطلس زمعاو هرمأ لعتتسا دق  A alهيلا اهصخغقي نأ  fa] 

 ass ىنتفلا .ة le اهقيرغت ىلع دقعي نأ نم ةملكلا ىلع طوحا هيدل اهماقم

 هتمذرفخيال هنإب لسرلا ,lai هيلا اقيمدليبا' نم ىاف هتلياغ اهيلع جاجا وبأ

 نب دمحم ةهيجاح ىلا زعواو هقملك ناطلسلا ظفحاف نيدهاجملا نيدسملا راوجو

 ىذفقو هيف عددا اياعك هل بكف ZW), gl كلذ ىف هبطاخي boss ىبا



 عام
 وبا هارق الو هضارغأو هلوصف نمبجهلا تيضقف هعم ىنوك ell Asa CI ةيولش

 ةصلاخو ةيالو اهنيب تناكو ةيغاطلاب AL لضفلا ىبا اهريبك ىلا سد 4

 هيلا عزنف نمسهو ىدحأ ةنس غلا Jus ىلع .ةشنبلا هيبا كلبم ذنم

ei)تقرعملا دارس هلا هلو اوس ل راسل  BEA pal, dat, 
 مدقم ىدي نهب SEL لا A és هسففل ,Les هللا دبع ىويسكسلاب

aeنبأ  di dl 5 Se alبرغملا ىلأ د 5 ب نمسو عبرأ  

 A asus () راردو ني نوهم نب سراف ه 0 ) ىويسكسلا برح ىلع دقعو

 ىويسكس ju مسلا ذغأو نيسهو عبرأ ةنس ىم عيبرل als نم ضبنفف

La, asus disطتخاو هب  Laureزهرحتو هركسعمل  LASغسب  due 

LASةعاطلا ىلآ عوجرلا فريزولا لسارو يوهسكسلا ىلع راصملا دقشأو  

 ةدماصملا Jus ىف لقنتو هقرافف لضفلا ىا ىلا دبعلا ذبتني ىنإو ةفورعملا

 ةيولالا تراسو ,slt ape هراطقأ خودف سوسلا ضرأ ىلا سر اف ريزولا لخدو

Le dlتنادوراتو نايروفو ىرفيا لغم هراصمأو هروغت ىف حلاسمملا بتترو  

 Al نأ ىلا ةدماصملا Jus ىن لضفلاوبأ راسو هجورف ous هفارطأ ىنقثو

 هراجاف ةعرد دالب ىلي ام عنم ىديج نبا ىلع هسفنب ىقلاو ةكافص ىلا

 ةهشم ىم ىلادرزلا ds نب هللا دبع Xe ةعرد "لماع هلزانو هرمإب ماقو

 pale هبلغت ذنم Goal وبأ ناطلسلا del ناك داولا دبع ىنب ةلود

dés,حبس ةنس ناسملتل  Gasىف رقتساف  Rsنمو  kgمعدانص  

 ىف هلخادو هيلا ءارزولاو رحاسعلا لوصوب هبهرأو ىديج نبا قنخكب نخاف

de calلدبي ناو 'لدصتفلا" نأ  dام كلذ 3  lb JU 4 cat 

 ىف لوهدلا هسفن نم هدعوو لضفلا ابا ريمألا ds نب هللا: axe قطالو

mu >|هاعل  LS,هيلا  stنكمشا الو: لئلا  sue dieهللا  fran ts? 

(1) Ici les mss. B et C portent رادكو 



 عمل

 هيخا ىلا الققعم هصختناو لاملا نم هل طرتشا ام ىدمه ىبال عفدو هيلع ضبقت

 ةيياعلا ىلإ ,il DAS نهيلا هعدواف نمسهو ue ةنس نانع 9 ناطلسلا

ds 5ةلودلا تدسسقو جراوشل ربما ىغقنأو هسبكب اقنح هلاقتعا ىم لايل  di 

 هركذن ام ناك نأ

padلهب نسل نب ىديع ضاقتنا نع  Aهكلبمو  

 نيرم ىنب ةهشم نم اذه قالطلا . نأ نب. cle _ىب نسبلل نب..ىسيع ناك

 gl dal رابخأ لبق نم امصصق انك دقو هدبعل ماروش بحاص ناك

 هلع روغت ىلع هل دقع دق ىنسحل وبا ىاطلسلا LES عيبرلا ا ةلودركذ دنع

 حلاسم ىنرظنلا هيلا لعجو هانب لمكأ ام دنع جغلا لبجب هلزناو سلدنالاب

paulقيرفتو  RES)همدق ابهف درو هتيالو دبع لاطف اهحلاسم  Sy 

 ىلا هرفس دنع هريضحو تنع ىتم ىروشلا ىف هنع تعبي نسحلا وبا ناطلسلا

 مدادعا ىفت ال نيرم ىنب Jus ىأ هارأو Las راصقالاب هيلع راشاو ةيقيرفا

deاذا روغتلا  usةيقيرفأ نإو رجلا ةودعو ابرغو 6  rsىلا كلذ ىنم  

 ضرعاف دايقنالاب Pays dass Lake برعلا بلغتل ةكرشلا دشأو دادعالا رفوأ

llنع  sisterروغتلاب هلع ناكم ىلا .هفرصو ابكلمت ىلإ هرسش  

SN)ناورمقلا ةبكن تفاكا ا,  solءافبالا  Clésرجلا زاجا ناسملتو  

 ركسع ىنب هموق عجو ىزاقب ,db ىلإ لقتنأ رت ةساسغب لزنو ءادلا مسح

 بلجاف dix, Sal dal ىبأ ركاسع مزه دق [eut ral قلو

 de ie sl ناطلسلا دقعو ديدهل دلبلا ةحاس نم هركسعمب Lis ةيلع

«de ركسع يب دالب رغخب هلؤنأو ETES) CMS LP dar dr Le. 



 عما

 ديدهل دلبلا ىلع نأنع وبا ناطلسلا بلغت ىتح امايا كلذك افقاوتو وا >وب داو

Jul, 3ىئسيع : G gadl ppىلا عوجرلا  AE) 27e die LL], dxell 

 ناطلسلا هاقلتف هيلاراسو لبقتف هيلع طرتشاو هعجارف ةيقيرفاب نسف ىبا

 ىلع ترقسأو هسلجم ىف هيلا اروشلا لعجو د هروصق dsl, dax |, 97 القمأو

 درفناو نسال يأ ناظلسلا كلبم دعب se نا نبأ لاح تنكمت الو هلاح كلذ

ieهةاجاخمو ىناطلسلا  DEاهدي 3! و كلذ هظفحا ةناطبلاو ةصاقل نع  

à sul,للا عجرو هضرف ىغقو هل نذاف  eeناطلشلا اماسي  

 دفع dl de: ol 4 هيلع حراطتو ةياهبورع ا نبأ قلو نيسهو تس ةنس

 ركنتو ىروشلا ىف يبتسا دق هدجو ىناطلسلا de دفو املو كلذ ىن هدعوف هناطلس

 هل نذاف داهجل مسر ةماقالرغتلا نم هسلجم ىلا عوجرلا ىف هنذاتساف ,LI ةصاخل

ile,فلا ل بج ىلا  useناكو هتنس  scaleيجاقرفلا ىيحي لميجلاب ءاطعلا  

GSهنا كم مربدق ىي<وبأ هغبأ ناكو لامحلا ىلع اربظتسم  Jos Usىلا ىسمع  

Kadlناطلسلا هعبتا  estabelعم حلاسمملا  ARS ES ptsنمز  Lis be 

 كلذ نم ىسمع فنأو هبيغم pli dsl عم هفانق هدي denes en ىلا جاقرفلا بارتساف

 ىلا قليل نم ىيفسلا هجكرأو هبقع ىلعزو دمك ىبأ درو قيطملا هعدوأو هيلع شبقتف

 ف ماقو كلذل قلقف نانع ىبا ناطلسلا 41 ad خلبو ناعلملاب رهاجو ةتبس

alsدعفو  seul,ربه  LAريبدت هنا كك  poil talوجألا  
 لبيه ىسرم ىلا لصوف عناق ىلع انيع ةيؤطب رجلا دداق بيطخل نب دهأ ثعبو

 نم لجيلا ءافرعو رغتلا تالاجر تشمت ناعلملاب رهاج امل نسف نب cause واكو

 قاطلسلا ىلع er نم اوعنتماو هناش ىف اوثدحتو لبجلاب نيفطوملا ةأزغلا ةراغ

 هليتساو ناطلسلا دمع همدق نكم دق ىسيع ىناكو هاروش Joel ةضاوخ. نم

(3) Les mss. 8 et C portent برغلا 
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 عمم
 اذه ناهلس هفلاح ردغلاربظ هل بكرو ناعلمخلاب ىسيع role RE ةدشو ىلع

 ومالا هيلع هيتشاو 4 xell, dis ذفناو ناسطلسلا à lt ىلا

Us ch st cpl ele aval Le Gt 51 pouلدعم  putدل  abil Q 
coursبعلاو هللا هدشانو ههلأ جرخ لبيه < olةاءربلاو هنتعاط ناطلسلا خلمي  Le 

 ,LL هب اوراتف مسفنأ ىلع ةراغ ىتخ كلذ دنعف مهلا اهبسنو Jad لهأ عفص

 هلزناو Cab نبأ لوطسأ ىف هوقلاو ,El هنباو هودشو هيلع هومكقاف نصل ىلا

 نبارع تعبو هيلعاوعللخ هتصاخرماو هيلع lait ناطلسلا ىلارهطو ةقبسب

 ىناطلسلار ادب اهورضحاف ىراصنخلا كنج دداقوزوكلا نيرسعو de نب هللا دبع درسزو

 ملف أر ذه عأو الصختو هيدي نهب افقوو ناطلسلا اهل سلجو تس ةنس نم ىنم موي

 رتاخ ناك او Ni كسنم ىفق ىتح Las دشو ىلا اهبعدوأو اههنم لبقي

 وبأ هغبأ عطقو cb اصعق ىسيع ,Ja اهعراصم ىلا ابنج اهبرمأ هقنس

 كله ىأ ىل همد ىن Le لزي ملف هعطق sl نم ىبأو .ىالخ نم نيكي

 سلدنالاروغت ,Lu خغلا لبج ىلع دقعو نيرخالا 3 الغم اهصاو هعطق ةيناغل

 رجنن امرمالا ىنم ىاك نأ ىلا دوواد نب ناهلسل

 نماهءارو امو ةياجبروغتلا ىلع ناطلسلا دقعورعأ با نب دمحم بجاد كله امل

 ىف هدي قلطاو اهملا هحرسو ديعس نب ىلع نب هللا دمع هريزول ةيقيرفأ دالب
 تناك اهم ناطلسلا URL دق ةنيطنسق ele Jus تناكو ءاطعلاو ةياببل

 دقعو شكيودس Jos ىنلطولا كلذ لها ةماع ناكو Lake ةبلغتم ةدواودلا

 ىف ةياح لعرخأ ترمروأعب هلزنأو ىسمع نب ميهأ مبأ نب ىو fade ىناطلسلا



Fm 

  4, flىبا نبا لون الو هعئامصو هدسلوو  le seذخاو  quةنيطنسق

  3نب ىدوم لزنأ ديز ىارمهمالا ىلوسملا عم. مسلا نم دقع ام ىلع اهنع لترا

 , Lys parut Aka gelدبع ريزولا ليو ألو  dllىو  deهيلا زعوأ ةيقيرفأ رمأ

 ناطلسلا  dlaعجس ةنس اجلزانف ةنيطنسق , Liu, Salقيهنخملا بصنو

el نم ركسعملا غلب امالول ديلاب اوقلي نأ اوداكو ob راصقل دةشاو Yale 

 اوجرفاف ناطلسلا كلبمب  Lieهيخا ىلإ دلبلا مسأو ةنوبب ديز وبأ ىلوملا قحلو

 انالوم  valةيقيرفأ نم هيلا لسسصو ام دنع ىلاعت هللا هديا سابعلا بأ نمنموملا

PARENT سيكارفات نبأ ىلع عب Us, uit مكلم LJiL برعلا عم Le هداك 

 سنوت  dauرم اك ىمسهو تالث  Usحسم ةنيطنسق ىلا الا عجر  leنب

 سنوتر اصح ىلا هجورخ ىف ديز ابأ لوملا دلاه لخاد ةزمج , dellسابعلا ياانالوم

 :ةيييطنوسم  Vs labجرسخو  dsةنيطنسق )| سابعلاوبا انالوم لخدو

  Lensةنيطنسق طيبضو هسفنل , alsضعب هل ادو هسمادقأو ةساب الدف

 نب ىدوم تييبت ىف شكيودس ءاسور ىنسوي دالوأ نم نيرم ىنب نع نمفرخملا

 ىلا اوصلخو هدالوأ اولققو هركسعم اوببتناو هوتيبف ةليم نم هركسعم مهاربا

 ىلا ف تريروات  deقحلو  Deالولغم ناطلسلا , SGناطلسلا  deدبع هرسيزو

  dllعقو ام ىلع ىب  coreنب  balنوهم نب بمعش حرسف هدأدمأ ىنرسعق هنأو ميه

ur «es هنناكم dé Je دقعو الققعم ناطلسلا ىلا dual, هيلع (52485, 

rte ديزوبأ Dell Jul, كلذ لالخ ىنو هتلود عمانص ىنم دومعمأ نب نوهم 

 ىلع بلغتملا نيكارفات نب هللا دبع دمحم با  gel dsىف  Jillةنوب نع من

 هولحاو هولبققف .سنوتب مملع مودقلاو  Jeىلع اوديحتساو دهعلا ىلو  Lieنم
 ربخ خلب اي معدافص  coupeجاطلسلا ىلا يه أربأ نب  pliعبس ةنس نم قيرشتلا

 برطضاو ةمقيرفا ىلا ةكرحل ىلع مزتتعأ نمسجو  sureديدي دلبلا ةحاسب

  essىف  dialنخاف نيرم ىب ىلا زعوأو شكارم  dalسلجو مغسلا



 ع
ele)ندل نم:ضارتتعالاو  dos3 نامث ةمس نم سو رسب ىلا هملا ربقل  

JSىن حرسو ساف نم  tenteىنراسو ركاسعلا ىف نوهم نب سراف هرييزو  

 ريزولا كزانو للعلا ةسحازال مىىلتو ةياجب Jaat نأ ىلا ةيبعتلا ىلع ةقاسلا

 هركاسعب ضرالا تجامو هتايار تلطا ,LL 51# ىلع ناطلسلا ءاج 3 ةنيطغسق

Lol Lesناعذالا ىلا ميديا اوقلاو دلبلا  Jeudisىلا نمعطبم مناظلس  

 بلطي لضفلا لوما هوخأ لضوو ةمصقلا ىلإ هعصاخ ىدنابلا بح اصزمختو ناطلسلا

LAلوطسالا ىف ناطلسلاب نعب 3 امايأ هركسعم ملزنأو اوجرخو ل ىناطلسلا هلذبف  

 روصنمل ةقيطنسق ىلع دقعو دعب هركذن ام هرمأ نم نأك نأ ىلا اهب ها قتقعاف ةقيسولا

 ةبصقلاب ,dsl منم ىروشلا لهاو نيرم ىنب Lise نم ىنابايلا she جامل نب

Lasنم نابعش ىف  Joss diteةعيب ةنيطنسق ةحاس ىم هركسعم ههلا  

 ددجي ىكم نبادقوو ةطفن بحاص sl نب cle ةعميورزوت بخاس لول نب ىنحي
 Moses le لاعقاو كوبكلا ab et pond A def fes y ةناعاط
 ىنمفشات نب (2e نب cg اهيلع ,aie ركاسعلا مدعم حرسف سنوت كلم

 مكبالا فسوي نب دم ”gas هيلع دقعو AJ اددم رجلا ىف هلولطسأ تعبو

 مهاربأ Ales LI هناطلس ىنيكارفات نب des sol بجاد جرخحأو سنوت ىلأ أو راسو

 سحا امل ركاسعلا هلزبجو Jai يا دالوأ عمم ca ىبأ ناطلسلا انالوم نبأ

 ضعبوأ اموي ملتاقف سندوت ىسرم ىلا لوطسالا Les ناطلسلا ركاسع مودقب

 ىف سنوت ىلا ناطلسلا ءايلوأ لخدو اهب نصخف ةيدبملا ىلا لمللا بكرو موي
 ذفناو ةيصقلاب وحر نب as Jah» هتوعد اهب اوماقأو نامت dau نم ناضمر

 ضبقو نطولا لاوحا ىف كلذ دعب ناطلسلارظنو خفلإب ناطلسلا ىلا اوبتكو رماوالا

 ىنهرلاب ميلالطو اوباتراف ةرافخل اهنومسي ىتلا ةواتالا نسع cb نم برعلا ىديأ

 fre م رخل هركم مريم| ىلع نب بوقعي نممتو هدح AJ ىهراو فالق ىلع وعمجاف

Less bièsبازلإب  JE,نب فسويراسو مرستا ىف  reضقني بازلا لماع  



fé 5 

 دبع اهمدقم de» ضمقّمف ةقلوط 41 لحترا 0 ةركسب لون ECS dsl قيرطلا

 رفقلا ىلا اولفجأو de» نب بوقعي ce برذخو قزم pl ةراشإب دجأ نب نجما

 هركسعم ةماغ دسعو ol دعي mel RUES قرم نأ dj Je Ras FD همامأ

alىلع  ARAÂADهلفهأو هدلو ىلعو هيلع علخ  (susعزداوج  A my 

 ضاضفنالا ىن متالاجر تشقف ةيقيرفأ ass La باكتراو بهاذملا ىف داعبالاو.

seهيلع مقفاوف نوهم نب سراف ريزولا اولخادو ناطلسلا  sslةخجشملا  sal, 

 اراطلشلا nel ىو اودرفت ECS برغم لاب ce فى Ja ىم ميديا تحك ند

 هسفنب اهرساف Le ءالعلا يا نب.ناقغ نب سيردأ بصنو هلتق ىف اورماوت نأ

 برغم ا ىلأ اعجاورت « مميضا ضفنأب مع ركاسعلا ىم Les ىم ةلق ىارومغل اهدقم و

je ol À LSىنع  lisأ ىنيتلحرم  réel6 ىلاريسلا ذغأو  els 

 هضتأ ىنوهم نوب سراف هايزو ىلع هلوخد موب ضبقتو ALRauw (y il ces ةرغ اهب

 AE ci اصعق قيرشتلا مايا عبار 4 هناش ىف نيرم ىنب ةلخادم ىف

 (Less ربخ td ai خلبو ىلا مانم ES Res ساف نيرم Se» ةهحشم ىلع

 :سنوت لبأ Lai ىف نيكارفات نب دهمحوبأ لحتراف برغم ا ا ةنيطنسق نم

 . نم هعم نهوحر نب ىبحي عرشأ ىلع ءاجو برغملا ىلا اوف نيفسلا ىلا اوصلخو
LieJ|4 دالوأ عم ناك رك  RUEديربلل  sLaxNمتيابج  base,عل  

2253 Le ناكف لجاعلا ماعلا ىلإ همكرس Less ll 

au 



 عع

 dass sl ىلا ركاسعلاب هضوبنو دوواد نب ناسهلس ةرازو ندع رمخأ

 ess 2 Lei duuis 3 L,&5 pans و ةيقيرفأ نم ىاطلسلا حجر م

 هاف نيفلاخلا ةدواودلا نم هعم نمو ىلع نب بوقعي نم ةغفيطنسق ىاوض ىلع

Aliناكم نم دوواد نب ناهلس اعدتساو  Lu,ىلع هل دقعو.سلدنالا روغتب  

 عست di نم عمبرل Lai لدتا ةيقيرفأ ىلركاسعلا 3 هخرسو هترازو

 ناطلسلا ماقأ الخل ىف ههجو ge CAS ال ىلع نب بوقعي ناكو نيس
 هلحاو ةدواودلا نم دمحم دالوأ ىلع همدقو هعزانم dé نب نوهم هاخأ هناكم

 هموق نم ريثكلا بوقعي هيحأ ىع ههلأ ,DE hell, soul dub نم هناكمب

 Ltée ذّمموي مريبكو ىيحي ني cles دالوأ نم ىئارط ناطلسلا ,dell كسمتو

 لحتراو ملاعب ةركسعم ىلع اولؤنو ريزولا ىلا اعيمج اوشاحناف ناهلس نب ىسوي نب
 رييزولا لمحو re هلاوحا ةفراشمل اهب ماقاف ناسملتب لتحا ىتح هرشأ ىف ناطلسلا

 حركي نآب قزم نب: ىسوو اونا لماع ىلا ناطلسلازعوأو ةنيطنسق Lis ناهلس

 ىنم هيلا JG اهتفرعم ىف ههوسرل ةدواودلا لاوحأ ىن هرصاوي ىنأو هعم هدي

 ةدواودلا نم ىنيفلاخما أو دوستو همراغمو ةتقابح اوضتقاو ساروا ليج اولزانو ةركسب

 ىلا ناطلسلا ركاسعو رسيزولا قققنأو كلذ نم ممعضرتغ مف نطولا ىف نمعلا نع

 ىناطلسلا ils برغملا ىلأ اعجار افكناو حابر تالاجم خا نم ةيقيرفأ ناطوأ كوأ

 ناطلسلا مل صوف ةمذخلا ىن اولبأ نيذلا برغلا دوقو هعم تلصوو ناسملتب

 دفوو ملهأ ىلإ اويلقنأو هب مل كك oil ءاطعلا ممل ضرفو be Rae علخو

 ليخل نم ناطلسلا ىلإ هتيدهب هوبأ هدفوأ re نب ىفسوي نب gl Pl ىلع

 (La ساف ىلا همهحتساو هلزنأو هتتدافو مركاو ناطلسلا hasxs قردلاو قمقرلاو



 مععام

Je!هكلمرادب لمحاو هب ءافتحالا ىف خلطبتسيو هتقمارك  areةدعقلا ىذ  

os 744بصنو نافع يبا ناطلسلا كلم  KA san I]رمالل  

 ىتح ربكالا ديعلا ىدي نيب Les لمحا سافب هكلمراد ىلا ناطلسلا لصو امل

 سولي نع عجولا ,all del ضرملا هكردا ىحتالا موي نم ةالصلا ىضق اذا

 هاسنلا هب فاطاو هب دقشاو هشارف مزلو هرصق ىلا لخدف ةداعلا ىلع ديعلا موي

 نم ىلوقعلا ىسمع نب ىسوم هريزو OS هدهع ds نايزوبأ dat نأكو هغضرمي .
RS leءامبأو  Bbهب هأصوةشسأو هترازو ىلع هل ناطلسلا دقع دق  Je 

 رع نب نسل ريزولاب كتفلاو مرهمأ ىلا شاهحنالا ىف نيرم ىنب سوء لخدورمالا

 رع نب نسما ميشخ ريزولا نمو اهنيب ةوادعل نوهم نبرسع كلذ ىف هلخادو

 dy os Ris تناكو هردص تاذب ul Jet هيلع ضوافو هسقن ىلع

 رمالا Jess ىلع اوقفتاف هتكلم ,a هتلخد هوس ىم اولب امل ةيكحسم دهعلا

SA se à dieةلاحمأل ةكلبلا ىلع ىرشم ناطلسلا  Gi,لبق نم مهب عقوم  

 أومكأبو alé الفط ديعسلا هيخال ةعيبلاو هب كتفلا ىلع مرما اوعجاف هكلبم

 اهولتقف نوسهم نب معو ىسمع نب coupe es ىلع أوضمبقتو ىناطلسلا راد

 ىلع ضمقتلاب ىاسام Lyon نب دوعسم ه ميزو زسعواو ةعيبلل ديعسلا اوسلجاو

 هداقو م À ىنمب ىم هجارخا 3 ىلطلتو هيلا Jan رصقلا ىعاون نم os ىبأ

 dl ل.ققساو dite Las قلتاف (pas | رج ضعب ىلا هلتو هعيابف هيخأ ىلا

 نيسهو عست ةنس نم dsl يقل نم ,as عبارلا ءاعبرالا موي °7 مع نأ

 سيم موي هففد سانلا بقترأو هسفنب دوبي هشأ ف ىلع كلذ Lit ناطلسلاو



(a à 

 اوعز ريزولا لخداف ةغامجل باتراو مالكلا اشفو اوباتراف قفدي مف هدعب ةعمجلو

 رع نب نسل بجو تبسلا موي نقدو هفلتأ ىتح هطغ ىنم das نم هناكم هيلا

 قحلو هنود ,AU رمالاب درفتو هبإب هيلع قلغأو ممالل بوصنملا ديعسلا دلولا

ser esىنامطلسلا ىبأ  aنانع  AN LEةعيب موي  danناك  cul 

Lél, dreنبأ ناكمل هورثأ  deنم هيلا أوقعبف هترازو نم ىاسام نب دوعسم  

aitىلإ هلك ار نامالا ىلع ةلردتساو  D DU 
 عفتمأو Luke نم |saxal ءاج روغتلاب ءارمالارغاصالا ناطلسلا ءانبأ نع تععبو

 ةْب هاصوتسا (lag دمحم bp leds 51, ناك Ale دفقتعلملا

 ىلا شكارم نم هب جرخو لوصولا نم هعفمف هرظفل كلانه هلعجو ناطلسلا

 نا ىلا كلامه Jr | و هتبراخم رحاسعلا ريزولا زهجو ةتاتنه Jus ىم هإقعم

EE اكبرغملا كلم ىلع هفاليعسا دنع blu sl ناطلتسلا de dj, x 

 de نب دمحم نب رماع ةبراحم دوواد نب

 رجلا اوزاجأو كي نيرماع r# da less ىيفسلا ,c3 ste همرح بكرا

 gas ul نإ نانطلسلابا Ju قرع عليو ةييرلا اولزدف os ىلا



fe 

 ناطملسلا مل. ىرو ليجلاب مرادب نسل وبا ناطلسلا كله اذا ىتح هيبا ةعيبب
 ىلع هرمأ عجا Qt هاماحتو دالبلا هتظفل (ose da متراجأ نانغوبأ

 ىنسحاو هتدافو نانعوبأ ناطلسلا مركأو ميركل نم هعم نمي دفوف هيلع ةدافولا

dsعبرأ ةنس ةدماصملا ةيايج ىلع هل دقع 5  ausناسملت :ىم اهل هقعبو  

 ناطلسلا ناك ىتح اهيلع ةيافكلاو ابيف انغلا نسحاو ةيالولا هذبب علطضاف

le solىم قرستلا ةيحان ىيفكي الجر تبصاول تددو لوقي  Ps ti 

 ىناطلسلا دمع كلذ هماقم ىف ءارزولا هسفانو عروتاو برغلا ةيحان دمحم نيرماع

 متسفانم sol Re, | 5 lg ومالا à ريع نب نسل درفنأو همبترو

 هءانبأ ىلو هكلرم ىدي نيب نان للا ا ةياعسلاو ةوادعلا ىلا تهتنأو

 هلعجو هل رزوتساو شكارم ىلع دقعملا دمحم هنبال دقعف هكلم Jet, de وع اضإلا

 بصنو Pau EU anal لقعساو ىناطلسلا كله Us هب هاضوتساو رماع رظنف ىلا

 هيلع ىاف AS دقعملا نع تعبف تاب نم Li phil كادي ىيقتلا

valeةدافولا نم  fakeىنم هل قعم ىلإ هب دعصو  Jusنب نسا غلبو ةتاتنه  

 ىنب ناهلس ريزولل ةيرح ىلع دقعو مللع حازاوركاسعلا هيلا sé هرمخ ربع
 ىلاريسلا ذنغاف ىيتس ةنس ىنم pl ىف هح سو رمال ماهقلا ىف ههاسم دوواد

 JL, ele ىلء قيدضو هب طاحاف Ji ىلا دمعو اهيلع ىلوتساو شضكارم

 paie حورخو Se ىغب قأمتفأ ربخ خلب نأ ىلا هلقعم ماكقا ىلع فرشتنأو هتلزانم

He CRةلودلا ىلع كلملا صايعأ ىم  dsl,لزانم  sx ulركسعملا ضفناف  

 دوواد نب ناهلس ريزولا هب GS ناهلس نب روصنم ىلا اوقباستو هلوح ىم
 ptet ىف برغملا كلم ىلع ماسوبا ناطلسلا ىلوقسأ نأ ىلا ماع نع قنخلا سفنتو

 مدقف لبجلاب RS نم هيخأ نبأ دقعللو رسماع ,Pl نيتس Lau ىه

 ركذن هيلا هملساو هيلع
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 20 ىو

 رحاسعلازيبجتو ناسملت جاونب وهن يبا روهظ نع ربخأ
 تادجالا نم كلذ JE امو اهيلع هبلغت رث هتقعفادمل

 مرابخا ف هانركذ اكةعبرا ءالوه نسأر_خي ىب ىبكي نب ىنجيلا دبع ءانبا ناك

OSفسوي  Psديري الريق قرطل الكنم انوكس ناكو  lilleكلم انو  
 ىف هبهذم البقتم ىبوم هنبأ نأكو سنت ىلع هل دقع ناسملتب re هوخأ

 Liu fale نانعوبا ناطلسلا بلغت او رشلا لها ةبناجمو ةعدلاو نوكسلا

esدعنا ةيصاق ىلا تبات وبأ رفو ىنهيسحو  Jotas Rial, Üعولجرأو ةوأوز  

 ىسسومو ديعس يبأ هيخأ Lol 5 وبأو تباتوبأ ذيتنأو ممادقأ ىلع أوعس fs ىع

 fast رمغ اوكلسو os نع asbl دوواد نب ىبحي مث ]2 Se هيخأ نبأ

 سنوت ىلا ىسوم صلخو ىانع نب دمكو دووأد نب CSS re: > «de ,ضبقتو

 ىف لف عم هراجأو لزنرمخ هناطلسو نيكارفات LS لي هنأ نحال ع لوف

 ss gl» ناطلسلا انالوم:نبا مهاربأ قاحاوبا lue لفجاو سنوت: ىلع

 وبأ لوما كدهيص برغم كنأ ناطلسلا حجر 57 هتلج ىن اذه قسوي نب ىسوم جرخ

 ET ديزوبأ ىلوملا هيخأ Lol cs ىبأ ىناطلسلا انالوم نبا ga قاحا

 ناكر هموق ةتانز نم pars ناك ea اذه ىفسوي نب ىبوم متلجج ىفراسو
 دبع SU) هبلغ ذنم نافع ىبأ نانطلسلا de» نيجراخ ةبغز نب رماع ونب



FEV 

 هورواجو ىلع نب بوقعي ىلع اولؤنو .هموق ىف  Aleاوجوفا املف منعظو  seةنيطنسق

 نم نطو ىلا هموقب ةاحرلا ىلعرمغص مزقعاو اهعانتما دعب  elطسوالا برغملا

lus كع.هباربلجيو رمالل هوبصنيل معم ةلحرلا ىلا اذه نسوي نب ىنوم اوعد 

 هوناعأو هاهبس نودحوملا ىلخ  Leهيلع اوردققا  RASةلأ نم مرفس لاح ىلعو

 طاطسفو  Jetنب بوقعي ىنب ةلوص معم لسراو رماع ىنب عم  ob deنب

  cotéeىدحأ ديعس ىنب نم هللح ىف ىسمع نيراغدو ةدواودلا ءارمأ نم عابس نب
 حاير نوطب , elديوس نم ملاتقا مل عجو هيحاون ىف نيعلل برغملا ىلارهسلا

ul ناققع كلهو ديوس تمزيناف ناسملت ةلبقب اوقتلاو dal, ناطلسلا ءاملوأ 

Jul. ىيحت ناطلعلا اكو كلذ لالخ 3 LL A css ) Les, مريبك 

 ربخ لصتاأ الو ناسملت ىلع هدالوأ نم ىدهملا دمحم دقع تاب ىلع ءانبالا ,56

  de I DURرجالا وذا  Stاوكلمو  ileراع و نسال وهو
 ىلوو هيلع دقع اركسع ابيلا  LAىنب ديعسل ارب نيذلا  causeنم ىسيعلا

 دعب هلع ىلا الصاف ىنزم نب دجا هتتلجج ىنراسو اههلا هحرسو ناطلسلا عئانص

 هلصو نأ  elsهيلع  kgsديعس راسو  (yلحاف ىناسملت ىأ ركاسعلا ىف ىدوم

 اهب  rieنم  cbr Leuعوج ميلا قدبزو  ciىبوموجوبأ مناطل سورماع
 برغل عولزان 5 دلبلاب موزجاو ةيحاضلا ىلع عوبلغف قسوي نب  LIاهومكقاو

 ميديا تالتقمأو ركسعلا نم اهب ناك نم اوحابتساو عمبر نم نولخ ناقل ميلع

 ئنوم نب ديعس صلخو مباهنو ميالسأ نم  Gilنيرمغص ةلسح ىلا ناطلسلا
 رماع ىنب نم تالاجر معم دقوأو هموق نم هرثأ ىلع ءاج نو هراجاف ماع

 ىلعوجوبأ ىلوقسأو مكلمرأد نم هنمام هوغلبأ نأ ىلا همامأ قيرطلا نيو-ضفني

 اهاقتنا ناطلسلا ناك esse A ىتلا ,Loi ul ناسملت كلم

 نم مدأ سرفب Las هيلا تعبو طنقلا نب ob, die بخاص ىلأ اهب تعبو

 Se هبوكرل oil Es + وبأ ذختاف نيليقت نييبهذ ماج بكرم هتابرقم



FFA 

Dee: 
 ناسملت ىلإ اا نب دوعسم ريزولا

ve os y 

| 
 هيلغتو  Lakeرمالل راهلس نب رونو هبصنخو ةضاقتنا ب

 هد ”

&< 
< 

 ة خشم + اهيلعوج a ءاليتقسأو ناسملتربخرع CL» y ريزولا خلب اذ

 ,ei LL 0) Cl هسفنب red يوم هيلع أوباف ابملا نور تن | 2 مرمأو ١ ورم ىكب

 نوجري'سانلا ناكو قمل دبع نب بوقعي نب كلام يأ نب ناهلس نيروصنم

1: Para) ةيشسلا َئ كلذ عاشو نافع ىأ كليم دعي هيلا Le برغملا AE sb 

 5 5و الخ اراهتنا ساوسولا أذه Me دركفب مخي ob هريهتنأف كلذ هيلا كشر

dnsت.هجرو نيطوملا اذه تدبس دقلو رصتقاو رج دزاف ةسايسلا  dsهراسكنا  

 ناسملد نعوجوبا ex ةيبعتلا ىف دوعسم rx» Jess هفقوم ىف هءعوضخو

 تعقجأ دقو ا a ىلاوجوبأ جرخو اس ملع ىلوتساو ىناتلا عمبر ىف دوعسم مل دو
 SG اولقحأو برغم ا ىلأ نيرم ىنب اوفلاخ رث لقعملاو ةبغز نم برعلا عوج هيلا

 . ةهشم هيف TES SpA نم اركسع ميلاوحر وب دوعسم بجو ممنعاوظو مللك

 أوفحزف Frs als نيبوبع هع نبأ مماعل مميلع دقعو fsb نيم CS ىم

 تبلتساو (Pure ga اوفشكناف ةلمحل برعلا عقدصو ةدجو ةحاسب مهلا

os ah Rastéoبقل خلبو ةأرع ةدجو ىلا اولخدو مليح  diنيرم ىنب  



 | F3 دي

 ارناكف مداطلسل هزجو ميلع ريرولا داديتسا نم ضرم ميولق ىف ناكو ناشملتب

LLةحاسب  aliنشيعيل ةعيبلا نكءاوقفتاو  cle utنا نب  obناطلسلا نيا  

 AS use Ji كعم dal ةعيمبلا de» ههركاو داع هاف tel نب روصنم

 هجول où بأ: نب نشمعي بهذو He لك نم هيلا اور دابف رمخلاب نيرم ىكب نم

JS diteنم مب  Lateديري  ya]برعلا عوج مقضرتعأو  Ris hs 

 ERP برغملا ىلاريسلا اوذغأو ممنعظو Raul ىم ميديأ ea), fo اوعقواف

 See برطضصافزع نوب ىسالا dl ad خلبو ةرخالا ىداج ىقىصنقخذم قوجبسب

Anisجرخأو دلبلا  Laف  AN4 ةيبعتلاو  alu 4,5] w)|ألو  fais 

zh doll,لحتر اف ناهلس ىنبروصنخم  csةيدكب لون »= ةيبعتلا  

 لامقتلاب Lake أدغو Les ه Faure برظضأو bed نيرشعلاو JE =. نيمارعلا

XASىبأ ناطلسلا ميزو ىلع نب هللأ  lsزعمأو أ هرزوسةساف ه] _قةتعم "م  

 die صلخل ةتبسب هلقتعم نم ةنيطنسق بحاص سابعلا ىأ انالوم قالطإب

xp 6كبسلا دعب  rhناهلس نيروضنم  spé él ur 
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 عم

 لاتقلاب ابيداغي ya دليلا ىلع ماقأو fables ىلا اوقلطناو مدالب ىلع نامع ىبأ

 ol vtr ىب نم ةفياطرع نب نسل ريزولا dde عزنو اهحواريو
 ىنابعش ةرسغ di Ju هذه ىلع كنبلو هرمأ لام 9 Ar هيلع أوضقتنأو مدالبب

JSناطلسلا مودق نم  alهركذن ام هيلع هثاليتساو برغملاب هفلس كلل ماس  

de ا را Jia [Le ا لولا كورد ge dl 
 كلم  sise Allناهلس نب روصخم

 لضفلا ىبأ جورخو سلدنالاب هرارقتساو همبا كلهم دعب plu sl ناطلسلا ناك
 عروت دق انركذ اكهكلهمو هسب نانع ىبا ناطلسلارفل قرمالا بلطل سوسلاب
 نمسجو our Leu LE el سلدنالا ناطلس كله رث ناطلسلا هملاسو ىكسو

 نم دمحم dal ىلا بسني ناك سوسوم دوسا هنعط ديعلا Loc طفلا موي

 هيلع ديتساو ناضمر هالوم El les» هنبارمالل اومصنو مرنصق ءامأ ضعب
 also) gas كلم Lors ناكو هاؤيكذ اكزازمعا نانغ ْنأ Eu ناكو
 مراد بيبط هملا اوقعبي نأ نيسهو عبس ةنس ىلا ىداط نم هقرط ام دع

 ناطلسلا ملركفف هرذع اورذتعاو ىدوههلا كلذ نم عنمتمأو ىذل أ رزرز نب مهارتبأ

dsنم ةهشملاو هريزو ىلع ضمقتو ةيقيرفأو ةنيطنسق متحف نم نماف ىلا لسمو ألو  

 pay مظاو ةينهتلل هبجاحو هسفني:ناطلسلار دابي م نأ pale Leg هلبق
 شنوفدأ نب هرطب ةيغاطلا ىلإ ةلمجلاب نمضاخم اوداكو palier ىلع مزغعأو
 ms ىدحأ Lu jui ليج ىلع ةقدبلا همبا كلم ذنم ةلاتتتق بحاص

 اهرهاظ ميلا ةيغاص هل تناكف Le بأ كابم دعب ةلودلا ىلع ناوضر دبتسا مث
but ulكلذ دقعي نانعوبا ناسطلسلا ناكو عودع ةملاسم  paleمعو  



 عدا

 ةيغاطلا su ناكو ميلا ةزاجالا نع هوعفاديو هامطاسإب مدع نأ AN هنأ

 هدصق ناطلسلا ىرصف قتلم لها Las كله ةنتف ةنولشرب طمق sas ةرطب

 ىميملسملا :لوطسأ sas شنوفدأ ىلع دملا لصتأ ىن هبطاخو ةنولشرب طمق ىلا

ni das total, MN en Se IE 
 هيلا اهذقناو هدايج نم برقمو عهنص ىبهذ بكرمو هنوعامو برغم ا عامم

 لما نانعوبا ناطلسلا كله الو Lie ىلا اهلوصو لبق تكلهو ناسملت تغلبف

seitهينا كسل ردا كك  pubلما ةرضأطم  Je 4 plaكلذ  dE 
 هيلا Pie ضعبلا لصوو برغملا لهأ نم el هاعدتساو dual نميو ممِمب

 Er كلذ هظفحاف هيلع ىاف ةزاجالا ىف نآوضر نم نذالا بلطو ةطانرغ نم هناكمب

 برغملا ىلا ةزاجنالل لوطسالا هل زهجي نأ هيلع هسفنب احراطتم less كلم ىلآ

 ot yle paul يكمل ,dy Lui 3 s5lal هلت Juus, tale ارد دا
 افكتاف هانركذ امدوواد نب ناهلس ,dus Lodl قييضتلا نم هيف ىاك امل هلوبق

 نم ةجفصلاب لزنو ميلا هسفنب ىقلا ةراهغ دالبو dal ىذا > الف هبقع ىلع اعجار

A 0وما نام ادوتعباو همدنج لك قع ديلا ارتي  
 بحاص صفح يا نبا سابعلاوبا ناطلسلا ذّمموي اهبو ةبخطو ةقيس كلمو

 ىلوملا هصتخاف هانركذ اكةتبسب هلاقتكأ نم De دعب Lys قحل ةنيطنسق

 قلاو هكلم ىلع ىلوتسا نأ ىلإ كلذ هسبارتغا ىف هغلاو ,A ةباصعلاب ماسوبا

Leبتاكو ىنجاترولا نسوي نب نسل  sesدوعسلا نب ىلع نسحل ابا دنهل  

 ةاخاده (fai مب باترا ناهلس نيروصنم ناك ى ناسملقلا مساقلا U قيرشلاو
 اوفاوف سلدنالا ىلا هركسعم نم مفرصف !ad دلبلا نم هناكمرع نب نسل

Lu LT Lolىف اوراسف ةبخط ىلع هئاليتسا دنع  AUرزوتساو  gdفسوي نب  
 ةبكأرملاو ةسلاج اب قيرشلا صتخاو دوعسلا نب ىلع نسم ابا هقمالعل بكتساو

 gi Ja بحاصرسع ىب نتايحتزاجاو هتوعدب ةيسلدنالا روغتلا لهأ 6.3



 عنا

 غلبو هركسعم عستاو ماس ىبا LU ةاصح تنطو ركسعلا نم هعم ناك نمي هيلا

 دقعو هعافدل اركسع زب ناهلس نب روصنم ديد :دلبلا de I sn دربخ

 هومزرف هولتاقو ةماتك رصق ملزناو à AL, conne هيوخال هيلع

pañel,ءارو نم رع نب نسل ردابو ليجلاب  Solهيلا تنعبف  dell,2 هدعوو  

 نيبوحر نب دوعسم ماس le عاممتا ضعب لخادو هكلم راد نم نكقلاب

 ce هبعياو: روصعم bites SES, lat ىلا عوزخلا قروصنم ريزو ىاسام

ceضفنأو  Qiنم  Jeلذاختو روصنم  t—elailقحلو نيزم ىنب نم  

slركسعملا لهأ ىتشمو برغملا لحاوس نم  Raglىلع معيكاومو متاقاس ىف  

 علختو رمسلا ذغاف هكلم راذ ىلا دوذغتساو ماس global id ةيبعتلا

coulهعيابف هيلا حرخو هع ىلا هكساورمالا نع ديعسلا هناطلس رع نب  

 ga Liu نم نابعتش قيوتتم ,de موسي ندد نلبلا ىلإ ناطلسلا لخدو

 ىلع رع نب نسل دقعو تاعمبلاب جاونلا si تفاوتو برغملا كلم ىلع ىلوتساو

 نيوحر نب دوعسم رزوتساو هناكم ةبيرركاسعلاب اهملا هزرهجو شكارم
 هيقفلا هيبا بيطخ هصاوخ نم ىفظصأو ىئجاترولا نسوي نب نسللو :ىاسام

 ةباتكو هعيقوت LS |ذه قلوم ىلإ Jess قوزرتم نب XF نب nes هللا ديع بأ

 تدار امل سئارعلا ةيدكب ناهلس نيروصنمركسعم نم هيلا تعرن تنكو هرس

 هلا سمت Eh ee اق ىاطمسلا PA ينظم a Ja م
(salut,سدابب ناطلسلا ةغيس ضيقتو برغم اب هرمأ قسوتساو هقباتكل  

 Rés .مرضحاف هتدس ىلا نيدفصم موداقو ىلع ,dl ناهلس نب روصنم ىلع
 LA Es هتنس ىم نابعش al حامرلاب Lors اولققف معراصم di اوبنجو

 لكوو سلدنالاب مروغت نم ةدنر ىلا. Rat هعو همبأ دلو نم نيكرملا ةبارقلاو

 اهنم قحل Galles ىلا عنم salons ىأ هيخأ نبأ دمحم عزذو مسرحي نما مب

 اقرغ نوقابلا كلهو dass ام برغملا هكلمت نم ناك ىتح هيدلرقتساو ةيغاطلاب
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 . قرشملا ىلا نيفسلا RAS هناطلس نم ةدم دعب كلذب ىناطلسلا زاعيإب رجلا ىف

 هرمأ ىلع بلاغ هللاورمألا هل قسوتساو نمعزادملاو جراوخل نم كلما صلخو مقرغ 5
 ,sg set 4 داشو سابغلا يا ناطلسلا انالوم ةمارك ىن ناطلسلا لفتحا

 ةرهاظملاب هدعوو هتكيرا قصل سلجلا هل دهمو 4,1 ههبأريزو هللأ 3 نيرماع راد

 ركذن اك Lyale ه«تلاليقسا aie Sul نم d tes نأ ىلا هكلم ىلع

 ىلاعت هللا ءاش ى

 (ob لققمو ةطانرغ بحاص FN ىبأ علخ نع ربها

 ناطلسلا ىلع همدقمو

 هيلع ققلأ فيمن ليعامسا رغصالا هنبأ و دق LS هيبأ des ىناآوضضر هيلع

 هوعدي ىناكف 4.ةقيقش ىف ديعس ىبأ سيعرلا Lol ليعامسأ نب NE هع pl ىم

 din ىم ناضمرل نيرشعو حهس ةرزل | di روس ,À LAS del هتاهزتنم

 هيلخداف هبكرو هسرف ليعاممأ ىلأ اوبرقو هتانبو همرح نيب هلمقورادلا هيلع

 ههزؤتنهج هناكم نم ناطلسلارفو ءارمهل روسب ملومط ,Les هتعيببأونلعاورصقلا

del «ssl ERأدغو  à LUهيلع ديتسأو هوعيأمف ليعامنأ ىلع ةماعلاو  | 

 قحل الو سلدنالا ناطلسب لقتتساو هتعيب gpl هلتق رث هع نبأ سيءرلا

 ناطلسلابربقل لصتاو ناوضر هبجاح لّقم دعب شا ىداوب هللا دبعوبأ ناطلسلا
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 عه
 ممراوج ىت هل ىلس اا ايعر ناطلسلا ,als ناوضر كلبمل ضعتما ماس ىبا ىلوملا
 سلدنالا ىلا لصوف همادقتسال هسلجم لها نم ىيرشلا مساقلا ايأ .هتنيخل عزو

aie,ةزاجا ىلع ةلودلا لهأ عم  slملاقتعا نم قلطأو برغملا ىلا شأ ىدأو نم  

 el اغيد ( ES sy Ji هولقتعا اونأاكبيطنلا نبأ هللادبعإبأ بتاكلاريزولا

les,امتكووو  A,قحلو هوقلطاف هقالطإب ميلا ماسوبا ىلوملا ىصواف عولخملا  

Jeudiهناطلسب مءاقلاوبا  Etىذل زاجاو برغملا ىلا ةزاجالل شا ىداوب  

 لخدو li LS همودق Jeb tés ناطلملا ىلع مدقو هنتنس نم ةدعقلا

 هريزو ىقوو ةيلعلاو ةفهشملاب صغو هتنيزب لفعحا دقو هكلم سلجم ىلأ هب

plىناطلسل أ دشناف بيطقل  ds Sasهخهسيو هنئاطلتسل هخرصتسي ةيدارلا  

sl «de a5 allقفطعتسأو  ee F yoةقفش  Lg,صنو  

 | Dr | م ةديصقلا

 pd à يداولابهعا لفاو ...٠ ركذ ske نم اهيدل لسه الس

ML 2اا  
 ee ىنانيف شيعلاو Liliel ىوهلا ds go تياطاع ىتلا يدالنبب

ulيانج ىر ىذلا  )= Lelsbl Lesرسكو الو حانج 4  

 (.Ali JL يسن الو ةلالمو ةوفج نيعال يا تبن

ie,ليلق ايندلا  FRE (84 © Lu, Lgelreروؤسستو  

 رهش baie هموي ىتح لاط ىدم اننودو اهنم برقلا Jar لكن ىمف

 Rd) ain A Li ع نمل هال
 ردصلا ابل قميضي ne ىنيهبلأو ىوغلا كسي عوبمدلا رد تددب دقو

 رهنلا كلذ اندعب اجاجا sl date بورشلاربنلا ىلع انيكب

 رجزلا انهشحوأو ىدادل اهبسنأ“و ىرسلا ابلاغ دقو JL لوقا

(1) Pour rétablir le texte de ce poëme, je me suis servi principalement de la copie qu’el-Makkari en a don_ 
née dans sa vie de Lisan-Eddin. Voy. ms. ar. de la bib. nationale : n°758 de l’ancien fonds, fol. 25. 



ne nn mer ont 
Les usé en L 45 dl, 

 وأو  Esقنلا ني( مايالا

 رجم بوطقل ىم تكرع ناو

«srl ىلع اند أدوع ere دقف 

Lao توز دق ءاضيبلاب et اذأ 

 ; Leانموسه سس مسهاربأب

  keاملك بوقعي لأ نم

Aide بيط نابكرلا ils 

  se sf «05هقاذم نبل رجلا

  (pbsىدرلا هفوخ نم عاترب ادع

 ابرلا نفق ىف مصعلا ىتح هتقعاطا

 ىونلا ىلع كولملا ىلوماي كاندصق

Lois es مايالا A. tas) 

  allés Liesىدرلا ىربصناف

 انهو  Lasهجوم بهري رجلا

 اهب ندي نمو ىظعلا كتفالخ

 هبأوص دصق حدملا ىد هي كفصوو

make, نيدسملا بولق كتقعد 

del ىحالا هللا ىلا سديم 

 اهسبلاو  dlىلا: فدعيبب

SALE pass رغتلا رد جيتصاف 

 وسعلا بهذ دق هللا دعو زاجنإب

 وضلا اهب نكي لاح نم عفنلا ىتأ

 رمصلا لذخي م ماوقالا لذخت نأو

css Luc GLe 5هدفع  bn 

 [TA هديا قع اخ امزعو

 رهظلا الو ثييح ام Je ملا الف

tas al dsرجزلا قدص  
 JE هتمرعل بذكي م بطعلا يجد

Lensهجتأر  Goneرب  pe 

 رزج lost هدم بقعتي مل ل

 Sal ةكتبلا AL ف لفرتو
db dents,رهؤلا مجالا  

 رهدل MORUE انها 1 عجل

Lis Lol, a,ربكلاو ىسعتلا  

 EN مزهناف al كاذب انذلو

Lesكاذب  rرجلا رقمحاف  

Lipركن هناف 29 وغل  

 رعشلا كقودينم فاضوأ ىف لص اذأ

 رتهبلو هلل سلا اهنم باط دقو
 ri ىضق دق هللا el لاقف

 0 دتمملاو نوهملا رشماطلا ابل

 مفي نيل هبان ام ناك دقو



 هدعب LH Lise تنكو

 ىغفق ذأ = هللا كيلع درو

 هقلدب اقفر كلملا كيلا 56,

 ةعفرو be anal كدازو

 ess مد أذا يدت ىذلا تنأو

 هيحخقك ;ob | رانج أذأ تسنأو

 Les كو ليخدلا ىدي نم كلامو

Si plel Lis,قاطللا  Sens 

 مقتلف قالا رسصان (L L تنأو

 Phys تألم لام لصق نأ
Koىدهلا كب ىيحيو ىداعلا كب  

sxelهناطوأ ىلا  bles die 

 اهرب هيف salu بولق لحاف

 xke ste ىتفيام عاب متو

 العلا كلام اب هيغبي ام نود نمو

 عد

 ملا دلولا هئانبا ىف كنأب

deردق هل ءىثت لك نكال روغلا  

 ردبلا اهب حولي ال انامز تماقا

 رثسلا لوسعيو serai Jens نأب
 lat هك دامالا كو boxe دقو

Le}ربتلا ىنع ام كبسلا الولو  

 ربطقلا Hal جرت ىذلا تضأو

 رمالاو ,Sul, el ضقنلا كل

ameربها سقلي كايلع نو  

 خلا كءاج ,ss ىغبت تنك اف

 ردغلا ابتدقع لح دق هقثوم

 ردضعلاو sal هءاج نيرم لاثب

 رجالاوزعلا هب ىتاتام نمض ىفف

 ge الو ge ديز امف قحب

 رج اركسعلا كدنع jus Las نأو

 JS مده ام مالسالا كب ىنبيو

 رصح اسهل ام ىتلا als هدلقو

 pr بلغتلا dis Frs دقف

 رسخ اهدعب ام lis الوات

 وظح_ :del : 4 أم ضرع ىوس

 Ps ءانغلا نكالو 5 —

 . رجلا ير دقو ىسملا جا دقف
ha SL et ste 



 ام دايم تاحضفأو سمت لو sl و

pisةراغ موبي ترسبسمف ام 131  

 5, —>| نيريسم نم لاخي دسأو

 ils نك ئذالا ىم انويلع

 اوطسا عزو ىأو اوطعأ أولمس أذأ

 سفنإب اورف ءاروعلا اوعمهس ىنأو
olةناكح احاهترا اوزتها اوحدم  

 Pas يسبتولا ce Le مدجتو

 ds ىنتكرأد كنم ob الولو

 تياف cel Lol ىنبيم نتدجواف

 ههظعل نحكا م لضفب بادب

 لفاح عمانصلا Fix تنأو

 ,Lg كماقم ىنسي ىذلا كازج

 Lo ele in ودم
 هبعيطتسن ام ىتان اننكالو

setربت  ta sbرد ا  

 رهزلا es اهب تراغ ةقطم

rte +رام اهلاسأ#و (ض.يب  

ef ولا Labs à 
 الو بعص ققتلملا الق  ehرتعو

  babes obورب اودهاع .
Hal ىف. ايتاه" de مارح 

 رج مسفطاعم ىف تشمت يواشن

ja تدلل يبحت ندا 

 هوي وسوم عمط الف ىابط 2

 رثاالو نيع قبي م ىنتميحأو
745 Hal مذ lise ترشناو 

repas يللا بخ لها 
pl, ed ىنم اهيلع لقي 

  diرسقولاو هالو زسعلا دوعي نأ
 كفي  Lysرطضم شعنيو قاعلا

Led 
 وذعلا هل قح دوبتجلا ذم نو

 داهجلل تبرقو روصقلا هل تشرف دقو هلؤن ىلا رجالا نبأ ,ciel سلجملا ضفنا رث

 إو لجرلاو بكوملا ىف هناطلس pu, due ظفحناو عئانصلا نم ,aille ىولعملا

 ناك نأ ىل هتلهج ىنرقتساو ناطلعلا عم ادا ةلالاالا هكلم باقلا نم دقفي

 هركذن ام نيتسو ثالث ةنس هكلم es سلدنإلاب ةقاملر قع
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 مهم

 blu اهب هل St اهبرقتساو شحارم HE CS gd ريزولا لصف ال

 ىتح هل ناطلسلا Rs ىف اوعسو ناطلسلا سلجيب ءارزولا هيلع اهسفن ةسايرو
sd AEا ىناطلسلا ةردإب ىتخو ةلفياكم باتراف كلذب ريزولا رعشو اهتنيب  

 الداقب قحلف نمتسو ىدحا dau نم رفص رش ىف شكحارم نم جرخو هسيفن

 أويصوصعأو متج نم رباج و نب داقلتو در.سمأ 8 اكبترم ةعاطلا ىتنسع افر خم

 اهيلع كاقعو هبروح لل هركاسفم نايا زر سسجو هو sat هيلع

 نب وسبل قلو الداعم لات حاف هيلا aus ىسوي نب ىسمل هريزول

 ركاسعلا مب كيل امنا مريبك ب درولا ىلع نب crimes م ds paxsl, Jai رع

 برسو مب ةروغلا Æ i= Li ىو ليلا لهأ ضعب ريزولا لخادو ماقنكب اوذخأو

 ىلا هتمرب هوداقو رسع نب نسل ىلع ضبقتو Reg ضفناو مب Lis لاملا ميلا

 ناطلسلا ىلع .هب مدقو 5 dl ىلا اعجار افكنإو ريزولا هاققعاف ناطلسلا ركسع

pe Loقاطلسلا بكوب ا دونم  dasسلجو ركسعلا  Dهدعقم بهذلا  

 كل ىناطلسلا HS ke قوف 0 ليبقت A ىواف سلجم |d برقو رشح ا كلذ

 هريصق ناطلسلا Jess ايندلا رمع نم ةربع Los دقو عممجل ضفنأو هرصق

 هبكترم هيلعررقو هخبوف ,sal هداسلجو di ىدتسأو هتكيرأ دعتقأو

 ىنم هرسضح نسهف !ka أذه ذدموي ترضح SM dl < ريذاعملاب ىولقف

 نم Jul لققو هسبحم ىلا Jess اصعلإب برضو dial تقتنو des ىلع بكف

Enمج  

9 La 
: 
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 قورملاا باي دنع ae els UNS حامرلاب اصعق هلاقتعا

 نب رخال à العم جيصاو

 ةفارزلاب Las مابارغأو' RAIDS ىنادوسلا كفو ىلع ربع

ele ىف نايتس اسم fs TO AT en TE 
 ةروكذملا ك.ةيده  D 2لقعأ  EF dsl aبأ غو هضرأ فرط نم هتاداهل

 كلهو ىتتالاو ىم  Lisمكحلم ّق :مقفأو ىلام لسهأ قلتخاو اهلوصو لبق نامل

Es Rs ماق ES dirl اولغشو امضعب ضع IST مالا «de مكولم ils 

  absهل قسوتسأو  Byeاهناربحاو ةيدبلا قاف ربخأو هكليم ىاطعا ىف رظنو

IAA بيرغلا lys ةفارزلا اهيلا مظو all كلم 1 أاهذافناب 726 | لن 

tt] ممل سلج أدوهشم Less ممتد $ « موب ss ىيتسو ىنيتنث di نمرشضص ق 

 ىلا زوربملاب لرماعلا ف ىدونو ضرعلا سلجم بهذلا جرمب ( deىنولسني أوزرمف

 بدح لك ىم  Leمضنعب تينكوو ءانغقلا ماب صغ  Lesةفارزلا ىلع ماج دزالا ىف

 | متالاسر اودأو ىاطلمسلا ىدي ومب  LUEدولا ,| à aJlءاطبأ ىنيسع رذغلاو

 زاتوأ ىف عزذلاب هنوقدصي مو منع رقي ناهرتتلاو هملا  fousمل ةفورعم ةداع

 ناطلسلا ارحم  risىلع بارغلا  foursمجلا كلم ةنس ىلع  Àبكر



 م

 لقعملا نم سوسلا برع ناسح ىوذ لا اهنم اوزاجأو شكارم ىلأ أوفرسعنأو هددعب

 als هلل رمالاو RS dans كلانه ىنم ,Li مدالبب قنملسيلاا

 Lake dax, bats ىلا ىناطلسلا ةكرح ىع ربك

 كلذ عم ناك امو اركلمم ىيفشات ىبأ نفاخ ;ob نا راقيأو

 مدالب للا نيدحوملا ءارمأ فرص قم

 ةعرد ىلع لماعلا GS هانركذ اكن يتس ةنس برغملا كلم ناطلسلا لقتسا امل

 هعنطسما ls لا ةعمششو داولا دبع ىنب ىالحا نم Lo مسم ىب هللا دبع
 كلذ دعب نانعوبا dl هلعتساو ناسملت ىلع هبلغت دنع pad st ناطلسلا

Lلا لايجفلا كان ركملا وجر: دارك اي هيمو هةذلو  Aل  
 لالقتسا دنع باتراف ىديج ىبأ das le ىبا ناطلسلا dal ىلع هجورخ

 Jai نا هيلا ببسي هيلع care ىم مات ال هقرداي nes lle ا لوما
 les لقحاو لقعملا برع نم ,d'üll لخادف بارتغالا ةمحل نم اهنيب امل

 نمقس ةنس else ىبا ناطلسلاب قحلو ناسملت ىلا رفقلا عطقو هلهاو هلاومأو

 هيلا ضوفو AS es ةب Labs هقرازو ىلع هلويصو ab هل دقعو is ريخ هنم لزغف

 نم لمقعملا ترعب اجاجو and gonele ge se مقر دععلاو JU زميدعلا ف
 all ناطلسلا نم ةبهرو ةلودلا نم هناكمل ul هتيالو ىف ةبغر ممنطاوم

 pal ناسهل parut ىرخا دعب ةرم رم ىنب ةفقارم نم هويكترا ارداكأم
 Liu كا ناظلسلا تقتو déc ىلا اعيج

deهملع رطخو هنع اج هل عجري مف  A,ىف اف هنليو لها لقعللا  pole 
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 عدلا

 - sas Le هريكسعم برطضأو هيلا ضوهنلا ىلع هرمأ ناطلسلا عجاف

 Lord تعبو Jai bb ناسمل ىلا ريفنلاب UT ىف ىدانو ءاطعلا ناويد

 ىداج ىف ساف نم Jess هبابب تاب se تفاوتف شكارم ىلا ,dis نم

 ةقانز ىم هملودل عيشتلا ىلعو هقلايأ ىف وجوبأ عص#و ىنمتسو ىدحا ةبسات

 LL val مريمأ ناك ةنراعلا ادع ام ةفاك ل قعم او رماع sv» نم برعلاو

hadناسملت نع اولفجاو ناطلسلا ىلا  dass,ناطلسلا لخدو ءارضعلا  

 Al قاياسرك اولرتف salt ىلا :ةعايشاو وج 4 dalles بجو تلاث ناسك 4

 ةيالوب هموقو رامزنو ىلع sas أودجو ام ,Lane هوبرخو فيرع نب رامؤنو

buse coداكنأ ىلا اويلقناو هيحاون ىف اوشاعف طاطو ىلآ اوطختو  lusناطلسلا  

 نيغشات با ناطلسلا ةدفح نم دفاحخل ناسملت ىلع دقعو برغملا رمأ ىنالتف مربح

 ىتفلاب هقربستو ناقع نب دمحم نايزوباوهو متين ,AUS عرج ىف ىر ناك

dsl,نبأ هلرزوتساو.ملكق رستلا ةتانز هملع ركسعو ناسملت نم ريدقلا رصقلاب  

 ىلع نب ىنوم نب ديعس pole ءانبأ نمو نككم نب مك bal نب دمحم نيرع هقع

 EL ذّمنم> ركذو AMI هملا عفدو مهار دو رمئاند لاملا نم Jet ةرشع هاطعأو

 . هترامأ Re نع هل لوغف نشا لزغملا ف هفاليأو هتفباوس سابعلا أ ناطلسلا

 ةيياكخي هددت عاجرتسال dé cale dll age LI لوما Let فوصو ةنيطنسق

aeةياجب تناكو لاملا نم نماج اهاطعاو:اهيلع علخو اهلهجو كلذب اهل  

 ASS سنو بحانص مهاربأ قاحاوبا لوملا مع ابيلع بلغت دق دبعلا كلذل

diلع ملماع  à cs El Ep jai dlلزني  seهدلي  BL 

 هقرضح ىلإ اعجار افكناو ءارمالا ءالوف عدوو اهنم ,tie سابعلا بأ ناطلسلا
 ىأ تبلي و du نم نابعش ىف ساف لهدفودعلا ءاد مسحو برغم اروغت دسل

 هيلع بلغتو شير تناوب قحلو ul نع لفجا نأ دعب هرشأ ىلع نايز وبأ حجو
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  0هركذن اي هيضر ام كلذ نم هل دقعف ناطلشلا ىلا سلا

seكليم  JEUنير اليسار ماس  ousهلل  
Jeهيصنو برغملا كلم  upىلارخأ دعب أدحأو  olكله  

 دربخ GLS قوزرم ىب هللا دبعوبا بيطقل هاوه ىلع بلغ دق ناطلسلا ناك

 هدكتمو هربق ةمدخ ىلع LE هدج als Eye ىأ ,gl LL لهأ نم هفلس نأ

 AM basses تلاعلا هدجن ناكو ةيقع ىاءايرلا اذه نم :مامعلا لبعتاو
 دجأ هنبا ناكو هب اكربت هثدجب هرواجهل ريدقلاريصقلاب نسارمتي dis تام الو

 0002 ln اهو قرقللا ىلإ لارا دق اذه دمحوبا
 هقفتو بلطلا ىف اًهش los نأ دعب برغملا ىلا لفقو رصموزاجأ نيب ام قرشملاب

 هعمبو هب ةباطقل هالو دابعلا دعم نسفلوبا ناطلسلا ىنتبأ الو مايالا دالوأ ىلع

 هسفنل هصلقساو هنيعب A هل ءاعدلاو هركذ ىف نسحأ دقو all ىلع بطخي

 رفسو برغم أ دجاسم ىف ىلصي نيح Labs هلعجو هسلجم )5 برقلا لح هلحأو

 دابعلا طابرب ,ru برغملا ىلا صلخ ىناورهقلا LS تناك الو كولملا ىلأ هع

 ىلا ناطلسلا صلخ الو اراصتخا اهركذ ىع انيرضأ لاوحا دعب هفلس لحم

ouest tsناسا نحاس  RL este 
 Lu ىلع هورسككنو IEEE تباثوبأ همقنو كلذل راسف اهنيب حالصأو

la usنبريغص  eleدعب هوصختا رف قسبطملا هعدواو هياغ ضبقتف هعابتأ 3  

 هبرهتشا امل هتباطخ هالوو ةطانرغ بحاص LE ab لصتاف سلدنالا ىلا ىيح

 ةطانرغ نم dans ىوغم ىف ماس ابا ناطلسلا ىلاو معرب GE débat ةداجأ نم

 ءارزولاو نيرم ىنب لخاد ةرامت Jus لؤنألو dla ىف LA دنع ةكراشو



 عبس

 هتالاومو هاناسو ناطلسلا ces دومحم plis كلذ ىن هل ناكو هتوعدب paul ىف

 هصتخاأ برغملا كلم هل قسوتسا املف dust دنع هماقم ىلا ةثداحلو ةهدقلا

 ho ىلع بلاغلاو هتولخ ىجنواد le ناكو هتيانعو dise هيلع قلاو هتيالوب

 نكموو ءارزولاو ىارقالا هبتتع ىطوو باق لا هل تعضخو هوجولا هلأ تفر صخاق

 هتاقوأ مكا كلذ نع sé ناكو هديب.ةلودلا مامز راسصو ءأرمالاو داوقلا 1 ىلع

 ,LLal بنتا ملا set ىلإ Ps ةياكشلا ىف هل ضرعتي نم رجزيو ةبغملا نم أرذح

 اوطخو هيلع كلذ أومقفف مميديأ ىلع برض دق هنأ نوملعي ê ناطلسلا ناجي

 ءارزولا هيلع سفنو همدقت نم دقعلاو لل لها بولق تضرمو هلجأ نم ةلودلا
 LOU ءادلا اذه لاهتو dl اوصسبرتف LA نم ناطلسلا دنع هل نيعت ام

 ىداج ىف ىلع ىب هللا دبع ريزولا هوبأ كله امل ىلع ىب هللا دبع نيرع ناكو ةماعلاو

 هثأرت ل ةلودلا lie cale le قكلوا لع salu ءاليعسأ دنع نيتس ةفس

 ble col دعب همبا تارت نم ههاسو قوزرسم Lol منم ul ايرقتم ناكو

 هقبتر ناطلسلا دفع حفرو ماعم هراجاف هب ةناهالاو همم لينلا ىلع ىناطلسلا

 «ه كلم راد ديدهل دلبلا ةنامأ ناطلسلا هدلقو dial dut Lt ىلع هلجو

 انيكست ىاسام نب دوعسم ,dal as ىلارسع رهصأو اهنع ةلحرلا هل تفع ىتم
 نم نابعش ىف ناسملت يحاص ىلإ ناطلسلا نع رفسو ةتدومل ,Lou هبرغل

GAS Liuهنأ هنع ىهو نمتسو  Jetsضعب ىف ناسملت بحاص  FSI 

 SAT ىلع كلذ نم ىوطو هباقع نم صلخ قوزرم نبأ Las عفادو هلمقو هتبكنب

 هعجرم ةدعقلا ىذ لوا el fs ىلع ةنامالا نم هناكم ىلا دهعأو هلودلاب صبرتو

 اناويا طتخاو سافب ةبصقلا ىلا Lis لويصت دق ىناطلسلا ناكامل ناسملت نم

 كلملا راد cle + ىوتسأ As à نيدرسالا () هر اينعتم هروصق قصل اهب هسولجل ام

 ,A بولقلا ضرم نم هيلع علطأ ام كلذ هل Jos بثوتلاب هسفن هتثدح

(1) Le ms. Bporte Literie. A اتيعتم et le ms. C ابعبم 



 عد
 ةيسرغ ىراصنلا دنج دداق لخادف ناطلسلا نم قوزرم نبا ناكم ةلودلا ىلع

 نمتنث ةنس ةدعقلا ىذ نمرشع عبسلا ءانالغلا ةايل كلذل أودعتو وطنا نب

parusنسل ىا ناطلسلا نبأ سوسوملا نيفنثشات ىلا اوصلخو  GKدلبلا نم  

 ةكيرأ ىلأ هوجرخأو هبكرم هل اوبرقو كلما 5 La هوسملاو tale bal ديدجل

 de ءاقرزلا نب دمحم ةبشانلاو él ويست اوهركاو Lyale هودعقاف ناطلسلا

 ءاطعلا اوضافاف لالا عدوم ىلا اولخدو لوبطلا اوسعرقو ن اعلخلاب اوربجو هل ةعيبلا

 ضعب ىف ما-ضعب دنهل نم ديدبل auf el جامو نابسح الوريدقت ريغ نم

 bull دوم à SE SU وهبنا ie نم rie M رقع
 Se نامطلسلا ab أهنم عاض أم ىلع أرقس Less ىنرانلا ,boys ةدعلاو

 دلبلا ىلع ادغو Plat, LS Ge ss ىنم هيلا ie) aS,5 ةبصقلا ىم

DE culمورسي اهب  Lasةيدكحب هركسعم برطضاو تبعصتساف اذفنم  

 ةرجابلا 06 دنع لونو. هيلا es ol ىف ىدانو .load سيارعلا

LU Joluuxs thus,دلبلا ىلإ هنع  andنأ ىلا همم ءارج حوف دعب اجوف  

 ناسرفلا نم LL ىف بكرو هسفنب AQU بلطف هسلجمو هقصاخ لها انملاراس

 ناهلس هبابب دميلو ىلآوملا مدقمو دوواد نب ناهلشووحر نب دوعسم هثارزو عم

 ليللا عيشغ الو ههجو ىلع ىغمو هراد ىلا ليخدلا ىف قوزرمم نبال ssl, ass نب
 هيههاسمو هللا دبع نيرتعا هيا ع ضبقتف ll اد ىلا ناريزولا عجرو هنع اوضفنأ

 So نب ىدبم نب ىلع صختأو نيقرتفم ,Lorie ينوطنأ نب ةيسرغ

 عزن دقو م ةغرو ىداوب )رش {a ضعب ىن امئان هيلع رقعف ناطلسلا بلط

dos slixa) 4 il dieنع ىراوتو  railهاجو هيلع ضبقتف هناكم  

 دووأد نب نوهم نب بيعش هيقلتل عزاف هللا دبع نبرسع ىلاربخلاب abs لاغب ىلع

 بصقلا قدنخب هامقلف هسار ذافناو ,bas اضرسمأو هللا ge ex ele çy dl خف

(1) Le 5.8 porte à dl ) (2) On lit des dans les mss. B et C. 



 عبو
 ةالخ ,ue Au لجو 4A<S ىلوت ىراصنلا ليك ضعبل ,ll سمارعلا ةيدك ءارو

 لمفضات سوسوم ا بصنخو رمالاب رع لقمعسأو ,dal ريزول | ىدي نيب 4ه.عضوف

EEEىراصللا نس ركشعلاهتات راس  

 ةعاطلا GS LU LS وحر نب LS جور م

 ةيسرغرادب دووأد نب ناهلس لقتعم لعجريزولا ىلع هللا دمع نبرسع ضبقت عل

 apr SL ناهتمالا نع ةنايص هرادب ىأاسام نبأ لقتعمو ىراصفلا داق

 ةبارقلاو ةوخالاو ءانيإلا نم ,de درسمأ ىلع رابظتسالا نم هنم لموي ناك

seىب ةيسرغ  soleilىب ناهلسل اقيدص  Us Lasعجر  seهليل ناطلسلا  

 ةماقاورع لايتغأ ىف اضوافتاو ap هثابف dl هرقاعي ناكو take Js ممضا ضفنا

 رمالا ىف مدقلا خوسرو ىسلا نم هيلع وه امم ةرازولا )3 دوواد نب ناهلس هلقتعم

 ىناطلسلا بككوملا oct ىلا عرفف ةباصعلا نم اولخ ىناكو باتراف ربخل ريع ىلا ىو

 ةتاقسالا ىلع dal, sl ail جورطبلا مهاربأ ذعموي نييسلدنالا لجرلا نم

 اكشف مار وص مح اضو نب CSS 3 وحر نل ئحكللا عفش fables لقتساأ رث هنود

 نب ناهلسو pbs نبا ددقع ,ps del نوطنا نيإب كتفلا ,ones هاكشاف هملا

Lessراهظعسالل ىراصنلا نم ةفئاط نوطنأ نبأ ل ه داورسقلا ىلإ او دغو منامت ىلءر  

 هللا دبع Lay اعد ,bel ممتداع de ناي طلسلا سلعب نيرصوخب تفاوت ا مب

 نميسلدنالا لجر جورطبلارضحا د قووحر نب ces ىدي نهب نوطنأ نبا دئاقلا

 ناني ىتح Glenn sat ىلا راد نم دوز اد نو ناهلشت لايركت ةلاسن

(1) Le ms. F porte 43,10 
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 ant à رقت das ضبقتلاب هللا دبع نيبرعرماف هبحاص ىاسام نبأ نمأ_لقم

Aهولققو نيرمونب هب بئاوقف ةعفادلل هفيكس طرتخاو لج  dialنم اومحاىسأو  

bassنمرادلاب  NAS2( حالسلاب )1( ىف معو م مك سعم ىلأ أو 5; ةلوج داعب ىراصنلا ( 

 دنج Ji رييزولاب ردغ ىوطنأ ىبأ ىأ ةنيدملاب ءاغوغل (PES SC LE UE راوج

 هب ىنم ماكل تسال حالما ىلا اوفحازتو dal فكس ىم اودنجو تيح ىراصنلا

 SI ذئموي بهتناو ءاغوغلا ة Pa نم م دنج Li Cyr بكر و Aid نم

 حالملاب oil نورقاعي RER Lars ىراصنلا لققو مقعتماو ملاومأ نم

 durs Lx نم ىعبو ليلا ىلا Less نب ناملت#لاقتعاو رادلاب F ديتقسأو

 sal ىلع ىلوقسأو Le هلققعاو كلملارادبرودلا ضعب A sols نب alu لوختو

 ءارزولا كءزتعأو tale نيرصونب بصوصعاو وحر نب ىيحي ىلا ىروشلا ىف عجرو
 ديري رع ىناكو ملتق ىلع اصيرح ماس ىبا ناطلسلا ةصاخل Las ناكو ةلودلاو

 ,(dal وحر نب sa» 4439 اهاوهأ Saab Lol à هلمأ 3 مءاقيتسا

 رماعوه بطاخو هناش ىف اوربدو هيلع عرودص er خئاسام نبا dl ةعيغاص

 ىناطلسلا نبأ لضفلا JL dalles ب À كلم ماستتقأو ديلا Last ae نب

 ىب ةهشم هسب م ىذلاراصقل ةقبر نم هصالخل ,(La هدنع هدقعأ ماس ا

 هناكم نم دقفتف داصرالاو ةبقرلا تحت ةبصقلاب اذه لضفلاوبا ناكو نب م

Lie],عفتمأو دهعلا مهلا ذبنو بتعتسي ملف كلذ ىلع رهل بتعلا ىف ةديشملا  

 ردا خا Cf مك ىلع اوبيصوصعاف هيلا لوهدلا نم معنمو ديدجل دلبلاب

DL Sue)ىأناطلسلا نب يلع نبعب اوءاجو حومفلا اع  Leنم ناكر  Ps 

ES Desهحرسو هسمخ نم ىاسام ىب دوعسم هللا دبع ىب مع قلطأو ه  

 ES اكدو صاح نا مملع بالجالا ىن هدعاوو شكارمملا

(1) Le ms.L porte ى مو - (2) Plus loin, ce nom est écrit حالملا 



 علا

 obus نم قاع نا ناطلسلا ىبأ مله دمع لوصو نعربشل

Lansديديلا دلبل أ 5  

 لع همد ىن هل ىذلا قحلل ىضقو ىلع اناريمالا هاخأ لتق 1 نسا وبا ناطلسلا ناد

 LS ىن هدلوُب ماواسو هميعن ماذغاو ملقكف همرحو هدلو ىف هيلع ىذلا قحلإب

 die عزو نع سولغي CES aa Lille هيلع ةزيزعلا تيرضحلات هتقغبا ركنأو مانوستت

 سنوتو ناورمقلاب ىناطلسلا ,de Ras al برعلاب قحلو ةيكنلا مايأ ناورمةلابوهو

 نب ناقع ru ol ايتاطلس ىلع لزشو ناساتب قحلو ةيقيرفأ نم فرض

 Mahal هيذ dues سلدنالا ىلا ةزاجالا ىف عرس À هتقمارك هاومذ نجرلا دبع

 عم هيكترم ىلع هيخوو هرضحأ رث هاقتعاف هيلا هوصختاف هلوصف لبق ىنامعوبأ

 0 ىميسجهو ىدحأ روش نم نيتليلل هلق رث dis هدخو pal il» ناطلسلا

 ls أ ىاطلنسلاب ءانبالاو LU نم هتلدج تقحلو نسا وبأ ىناطلسلا كله

 ديعو ei دبع ءالوه ىلع ياريمأالا دلو معم CS سلدنالا ىلا هتودا صخقأو

 نبأ راوج ىف سلدنالاب اورقتساف JE ىبأ ممخا نبأ دهعسو رصانلاو روصنملاو نموملا

Palنانعوبا بلط رث  Reliéصاقتا بلط اكدعب  dust٠١ اعيجرجالا نبا عراجاف  

 ناطلسلا لقتعا الو هاخمدق ام كلذل ةيضاغملا نم ناكو هيلا ممالسأ نم عفتمأو

 | لع Le ملا دبع As عزف AE اكةدنربب نمد ملا ءانبالا ماس وبأ

 ابيرتسم RS |, ماسوبا ناطلسلا ناكو هماعإب 525 ةطانرغ ىلا نسولفي

 اهرخ قوهو .تييرسضحات dial نم:نسولفي بأ نب دمحم لتق NE )&= مناشب

 برغملا ىلا Le با نبا pa هللا دبع وبا زاجا الو die ىه Le ةبأرتسا هرجو

 لسبارو ab ss نمت مل ءالوه ىف هرم| كلم دق نأ sl, 4x» ىلاراضو هيلع لؤنو



 عمم |
 sale ناطلسلا ORALE أو مالا ىلع هبثوت دنع ليعاشاىب CU سيء )|

 ىع هنانع ضبقيو هماهتلا نع عولدل كسه ol ىلع ملاقتقعا ىف هاسارف 1

 ,Lars Rai, fall Cons ةيغاطلاو سيءرلا نمب ام دسف رث علقمعاف ههلا ا

 هيلا عولختا لممس DEEE ماس يبا 001 ثعبو نماسملا نيصح نم

 gl ee هبلط ىاعسأب هروغث نع ةيعغاطلا es 5 سيءرلل ءافو عنتماف

 لالغ ثعبو زبر ةقبسب هلوطسا ىلا زعاوو لالا هاطعاو تالص هبياقح المو

 ىلا y صلخو ةيغاطلا ىلا هعم بكرو لوطسالا هبكراف هيلأ ةقث دمحم ىب

 د[ نإ 2 ناساف حاد sr ni ناكو able عاطلس نم ile سيدرلا

 ردابف ماس يبا ناطلسلا ىلع انهبز مدجل هيلا عيسببي Si dde st دالوأ

dindeدبع كرات ملاقتعأ اكتم نم مقلطأو  ehىنجهرلا ىبعو نموملا دمعو  

 كلم ىدي نمب نمنه ىلإ مزاجاو لولطسالا ىف نسولفي ىبأ ىلع Lrasl نبا

 Rae يلد ديع بصنو راوج زعإب ناسملت Pac قم و j x 1 س ىنا.ناطلسلا

 ناسملتب قو رع ىع De gel بأ نبا cause نب نب عيبسلا ديم ناكو ب ءرغملا كلم

 ,LS A Hal slsl هل abs SE lee مربخأ و Rae يف ةأومف

«Se Je)رزوتساو ةلالا هاطعاوو جوبا هحرشف ابلغم نب 'مم  Àعهبسلا دمخم  

 ps ىم cle ler نادنكو up net عير dau, paul bia tue كرو
 هموق لهو هعيابف هيلا ىنيرم Ce لوخد ذنم برغملا !PSE fa ىنساككنو ىب

deاكو ريسلا ذغأو ةتعاط  asنب  ds ill ss,ميلا هللا دبع ىب رع ذين ال  

llاودفوا حوتقلا بابب أو ,كسعو  dupeمادقتسال ناسملد ىلع منم  

 وبسب نيرم Sa ةعاج dis, dec اوعجرو ىزاتب هوفاوف ملل دبع ناطلسلا

 ,bibl نهقسو تالث ةنس نم م عباس [Saudi موب Sax دلبلا ىلع اول 59

 تاعهبو مايأ ةعبس اهوحوارو Jul دلبلا اوداغو ouai ةيدكب ماكسعم

Laلباقلا تيسلا مز رب هللا دمع نب مع ا م عاملا لياست دوشدللو ميقاوت  
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dealsبره ميشانو ةمكحلا ةيبعتلا ىلع ةقاسلا ىف هبذاج نم ناطلسلا لكوو  

 مثيف LAS ىتح راوسالا ىوم frise ىم ةيشانلا (rev مدرطتساف هيلا اوفلدف

 ةقاسلا ىف ناطلسلا قنحزو Er تضفنأو للعلا rit موك مهد 2 تاحارلل

 جم ETS نب CSS قحلو مفطاوم ىلا!نيرمونب rl تاهل 8 أورعذناف

 fol مل Xp نأ دعي ىزاعب هتوخأو يلع دبع Er Li “a ميهاربأ نب كراجم

patءالبلا ىيسسحو دال قدصب  Leكلذ  Jiرباصو  NAS LS y—8هرمأ هللأ  

 هركقن Fos NAS a Le دمك مودق رطقني

 dress allons ياريمالا نبأ دمحم مودق نع ربع

alهللا دبع نبرع ةلافك 3 نيد  

 ةعيبلا ىم 4ب sl Lo اوركنو dalle اويصوصعأو مدهع "CT ىب dl مع ذين أمل

 [RS هيلع هدومقنو ةداعو Lei AN طرشوه ىذلا لقعلا هنادقف عمرع ىال

Luisهرظن ىف  Ai Ciهرظن حفوف ىنيعترملا افلا  aile «deىاىناطلسلا  al 

 ىلا ةدنو ىم ماس ىف ىاطلسلا ةلود لوال عزاملا نجلا دبع ىاريمالا ىبأ دمحم

 نالت م se (aike» هالوم هيلا كتعدسف ىوقم AE هم لون دق ناكر ةيعالملا

 تكسي كلذ Fi el «Se ىنم مكبالا سيعرلاب اهالت à نيمياهلا ER ناقعب

 درع بيرقو هانمدق ايةيغاطلا Le قوسهو رجالا نبأ ei بطاخو همودق

 sb En ناكو ةيفاطلا دي نم هسصالخساو هئاقكسا 5 هبطاخ عراوجب

allههلا ثعبو هلطرش ليقتف ةدنر نع هل لوزنلارع ريزولا ىلع طرتشاف  

Ja HNعضو ىأ دعب اهنع  slةصاقلو نير ىنب نم ممطوطخ هيلع  
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 عال

au,هكلم ىلا اذه دمحم ميرست هنم لاسو ةيغاطلا ىلا رجالا نبا راسف #6  oh 

 نم لصصفو هلوجقب باتكلا بتكو هيلع طرش ىنأ دعب هحرسف كلذ ىلإ هوعد هليبق

 نم نامقع ىب ديعس Less ةقبسب لزنو نيتسو ثالث êt FA رسهست ىف ةيليبشا

 45[, [EN نم مع LI علخ هملا بخار ريطف همودقل هدصرأو هللأ دبع نب مع ةبارق

 زهج رث طيطاسفلاو AN ةعيبلاب دمحم ob با ناطلسلا ىلا تعبو همرح عم هرادب
Ali usهوقلتف  dé,را ىلا ميسلا ذغاو  craie Jiفص ربت  

 eh هعيابو ذّئموي ريزولا هاقلتو اهب هدكسعم برطضاو سُئارعلا ةيدكب
 ةعبارلا اف Jess #65 lis ELU مولتو هك س عمم هب ab هدطاطسفق

 LV LS هيلع ديعسم مو ةكلما عدوتو path ae لل

 ةسادلج ىلإ هتوهأو eh دبع ناطلسلا زهرجت نع مقل

 ةسانكم Rale ةعقاولا دعب

 هناكجوشهو ساف ىلإ ةقبس ىم نجح لا دبع él نب NeË مودقب يلع ME عمس أ

 ىلا اوهتناف هضارتعا ىلا همخا نبأ نهرلا دبعو نسوملا دمع lat حرس ىزات نم
lisىنع اوماحو  Us dl)4 لخد  AU]ةراغلاب اوبلجأ ديدجلا  zh) «de 

 cols ةلالو ةهبعتلا ىف ز مفركسعلاب pal جورخل ىلع رعريزولا عمجاو تمعلا شكو
 نموملأ دبع هيلا فحزف ةليابكم املا am ذغأو ةيبعت ىلع جيصأ 8 ايل | ىدأوب

das Losدبغ  Fes 3 sorryةعاس لاتقلا ملواج  àمهلا دمح  Raىنع  

 Fr كرشتو es) ei دبع ناطلسلا مميخأب اوقحلف ,Lis ةسانكم



 عالا

rail, ce auنم عدوتو هكلم ناطلسلا انهتو رورسلا  Stageلصو ألو هناطلس  
dal luluحيه  glمركمعم شفنا الرغم راتب  Le bossقلد  

Los,لقعملا برعلا نم معم ناك نمو عيمسلا مريزو عم هناوخاووه ههجول  

 اهب اورقتساو مقعاطب اونادو ماتعمب ىن اولخد دق اهلها SES; dates اوقحلف
 هركذن ام اهنع مجورخ نم ناك نأ ىلا ناطلسلاو كلملا مسر أوددجو

 شكارم ىم ىاسام نب دوعسمو دمحم نبرماع مودق نع 7

 شكا دمحم pot pole داديتساو ىاسام نبأ ةرازو نم ناك امو

 ةيالوو ةدماصملا ةيابج ىلع لمكتسا برغملا كلب لقتسا ام ماسوبا ناطلسلا ناك

 سفانو اهب اعلطضم ناكو لالا ءانبا نم th ىبا نب ءالعلا ىبأ نب دمحم شكارم
 ناطلسلا دنع رماع ىف هتياعس تركت Less كلذ هظفحاف رماع يوذ نمريثكلا

LL Jossمامقو مامن بأ ناطلسلا كاهمربخرماع غلب  Abeاهديب تداكور  
daتيب  Nezهيلع ضبقتف ءالعلا ىبأ ىبأ  did,ماب لقتساو هلتقو  

 عقوت امل هدقعي ماس ىبا ناطلسلا نبأ لضفلا إب رع ريزولا هيلا ,ares شكارم

 حرس À هانركذ اكهذقنتسيو fale ele هب Uk lat نيرم ىنب راصح نم

 هيلا نم رماع عج x دلبلاب نيرمونب ,Lt هانركذ اكىاسام ني دوعسم

 رما ىداوب Joss ىقنأ ىلا ماس بأ ناطلسلا نبأ لصفلا ىباب ىحززو دودشنللو دنهل نم
 اقيدص هل ناكووحر نب ىيح هب قحل ol دلبلا ىلع نم ممعهجج ضفنأ لو عمجر

 مو ليه ىلا هقعبو دوعسم هبحاسصو هللا دمع (pe) ةيفوت هل ربكنتف افطالم

 ىف ,dla مله دبع ناطلسلاب ةسامل4ب Gb ايضاغم بهذف عمجل هدهشي

 bis ىزات ىم eh دبع لفجأو نموملا دبع ضفنأ 07 برعلا عم هبو مح ضعب



 موو

 متقياضمو ىنيعزانملا ناش نم غرشو هللا دبع ىنيريعل رمالا قسوئتساو ةساملهب

Àهبراقاو هتوخاووحر نب دوعسمب هرما ىلع رابظتسالا نم هلموي ناكام ىلأ حجر  
SIام نيم قبل ةاضرم ةرازولل همدقترساف اهنيب ىذلاربصلا  aisىم هيلع  

aliعيمجل  du ap Le La, Lolaنم  LSدمحم نيرماع ناكو  
Lesدقعو لزنم ريخ ةلودلا نم لونو هتباكك ىف مدقف ىقاطلسلا ىلع مودقلا  

dix!هناكم ةقثو هيلا  FSI LL ru,ليك نيرماع جه دقعو  el 

 ot لبغفلا بآل شكارم ةرامأ Jens عمدر plessls مخ ىم برغم ا dus ىلع

Leoىباناطلسلا  Gall CSSدقعلا ىلع اهءايلوا اولمح مر نسل وبأ ىناطلسلا أهنع  

ailىنحز نع  re nlةسادلح ىلا هللا دبع  

 ,Ale dl لقعملا برع عملا عقجأ ةسامل4فب هةوخأو .ei NAS لمحأ الي

 se معطقاو منهر ةعاطلا ىلع اوضققاو Ras هوعزوف دالبلا حارخ اوضتقأو

 da يف كلانه Co 3( نب ىك هقحسأو هيلع أوبصوصعأو أهرسأب )2( صتخما

 ol ىتخو هرمارع ريزولا ربدتو كلذ ىلع هرمأ عجاف برغللب real ىلا نيم ىب

 (1) Les mss. 8 et M portent نافع وبأ

(2) Les 2255.8 et C portent تانلخ 



 مايرس

 هيلا اوعقجاف ,dal ءاطعلاب ES ee ىدانو هيلا id مها هريسمج مرطضي

 gba 3 ساف رهاظ ىم ;JS للعلا حازاوركاسعلا ضرتعأو PF ءاطعلا تبو

ea NASدمع تطوزعاتب ىناقيفلا تع أرق و مئاقل 4  Deتر ىضفمل ا لبيه  

 برعلا تالاجر منيب تشو امايأ أوفقاوت 5 ءاقللاب اوه | I» كل all لولت

 ,[spray رع Jess dll نم هناكمو ae اهنم دحأو لكع جرو اقرعفأو

Ad al] 4ةماركلاو ةرمملا عاوشاب اطلس اهاقلتو هقنس ىم ناضم راى  

Erهناطلسو ريع ريزولا ىلأ يلع دبع ناطلسلا نع عيبسلا دمحم ريزولا  Jai 

 ناك ىناىلا pal اوعدوتو هناكمب لكرقتساو ةرازولل ةفادرلاو ةماركلا Re لحو

 دركذن مم Là نموملا دمع علخ ىم

 ناكواانهج رقعساو ةسادج ىلا رع ريزولا عم gd |دقع دعب مهل دبع عجر 0

 PEN تناكو نيسح دالوأو ىالجالا نمقيرف pare يوذ نم لقعملا برع

LE,ةهق ىو ىالحالل  Reلوأ ذم  Ass, Palناكو برغملا  le 

 ىلا مهلا دبع ناطلسلا ةيغاص تناكف هانمدق ام رع ريزولا Ale ىف نيسح

 اهنيب تددجتو Halde نيسح دالوأ كلذ ىنساف رغك | كلذ ببسب ىالحالا

div els)دبع ناطلسلا جرخأو افحازتو  olal piعقرمل نموملا دبع  Las Le 

 ab هرمإب مايقلاو ةعيبلا ىلآ هوعد نمسح دالوأ ىلع مدق املف هتمالمو قرش نم

 زربو نمتسو عبرا ةخس نم رفغص Gale ىلا اوفحزو هوعيابو Gale هوهركاو
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 : S AS ملحاور اولقعو الم أوفقاوتو قالحالا نم هئاملوا 2 Ra al dl دمع

 ص ندموي يرسم Se» ىم ds all رمب <( نب CSS كلهو اوسزهنأو الخلا

 2 ىلا لحترأو دارا أمم ددوزو هعدوف هضرف (Lai قرشملا ىلأ جرخو رمالا ردك

 ىلع لزنو pres ىلا ,US اهنم ,se نادوسلا نم ىلام دلب ىلا ةزافملا عطقو

 فرعو هيلا En Al, se dl اغبليوهو ذعموي اهناطلس de» بلغتملا اهريمأ

 ىلا نصناو هج ىفقو هناطلسو ,dus بساني اه ههركت ىف غلبتساف هماقمب

tés Leنم ناك  Cpهيلاركاسعلا  Leىلاعت هللا ءاش نأ هركذن  

NAS ls Lakeصح رع نموملا  

Dre زيزولا لواطت هاا نموملا دمع علخو ىلع بأ ناطلسلا دالوأ ةّهلكت قرتفا LL 

EE يلد دبع ةعيشو نيسح دالواودع ىالحألا هيلإ عزضو يلع بلغتلا 

ML sas a غاوزا ءانطعلا تييراركاسعلاربغ 
  sets Talkieذغاو متعجانو مللكب ىالخالا هاقلتو عبرا ةنس نم عيبر ىف ابملا

Du es وال رولا ىلا يسع Si نم Rs Bo y) 
 نع لجرف نموملا دبع  Lukeابكت  Edsهيلع ضبقتف رماعب , akitelهرادب

Gas علققاو Yale ىلوقساو ةسامل< ىلا دوعسم pal Jess ةتاتنه لبج نم 

Cid برغملا ىلا ىلا اعجار مكو اهم ىلع ىبا دالوأ ةوعد عالتقإب قاقشلا ةموثرج 

lus, + de 4 laut ةربح نم ناك نا ىلا les Jet 4 RS = نم 



 هيكذن م Las م

 كلذ ىلا امو etes ة>ماصملا لابج نم ةيبرغلا ةيحانلاب رماع ل.ققسأ امل

 هل رزوتسأو ماس بأ ناطلسلا نيا لدبهفلا:ابإ هرمال Las اهب ديتساو لاعالا نم

AS ul,تواصو  Lasةلود  kimىنب نم نوع زال | هيلا فرسصصف  cle ppp 

 أور اشو ءالسم prie هيلا عقجاو ةلودلا ىلع مراجاف هملا ولو عرفم هوجو ةلودلا
 ىلع همايقو هبسنب لضفلا بأ نم اهشرت غلبا ,ail سوملا دمع مادقتسإب هيلع

 همه صم كلذب مورسي هنارجل رهظاو هاعدتساف هيلا نيرم ىنب ةيغاصو هرمأ

 | عممسلا عزن gs هيلا عزضو ds باتراف رع ىلا هلكك لذ ىو cell دبعل ركملاو |

 زمهجتو همبلاظم 3 عانقلا رع és يلم ديعل ىاكربسزولا مهاربأ نب ىنوم نب

 ىاسام نب دوعسم ريزولا نم باتك ىلع رخعو هقيالو Job hrs هيلاركسعلا

telle a)نهنلا هسعدوأو هاماح ىلع ضبقمف ةهصنلا هل لذبيو  At 

sanدأرغأو  dl olةعزانمو جور لاب نيرم ىنب نم هل نوسبالملا  yesرمالا  

 ىنإبأ do: AL ًايروم س اف حراخ نم ىوميزلاب هركسشعم برطضاف dis all هودعوو

 ىف طيطاسفلا list» ىنبو سم Lau نم بجو رهش ىف شالا نهزو عمب بملأ

 ركسعو CHE ارهاجم لترا 2 il ىلع مرهعأو Reg اوفوتسا IST ىتح هركسعم

 ,DS ةسانكم ىلا (JS رث نيرم ىنب نم هعم pod هدعي ناك نم ابخلا ىداوب

 . ىق الدات ele ناكو ةعيبلل همدقتسي نسولفي بأ ىلع ند ىنجرلا دبع ىلأ

 رماع عبو نموملا دبع dal نع هفلختو Luke ىم ممفارصنأ دعب 58 جرخ

 مدقف ae نبا هيلا تعبف ىنشاكنو يبا ندخل هومزيف Lies هيلا



Mu A 

TE NT EVA 

Raleهوعيابو  apeةيدحبركسعو نهرلا دبع ىبا نب دمحم هناطلس رع  

alles alحازاو  Maliىلإ ليستر 5  An an tas Laicos 
 ضفنأو مر اثااوعبتاف ممامأأو À مالظلا RENE مركأرم É 8 Saures وه تبتف

 ممماصتعإأو مع < ميزو ناطلسلا de سانلا قافصا قم ةوميستك : ام مل أدبو معج

 نم لا دبع رهمالا قو الداتيوحر نب ىاسام نب دوعسم قحلو |ورعذناف هتعاطب

niet LUS à muet, cé ooجيلا  Len le 
PU Seةماج نب مكب وبا كسه محاصتساو ابنع مل افعو هملا اوعج  

 ديس نب ىبوم tale هعيإبو هيحاوذ ىف ابماقأو نسولفي ىبأ نب نجل دبع ةوعدب
Liىساكذو ىنب نمودبد لبج لها ىلع ىب نم  ee MES,هموق هفلاحو  

dlىفوهنلاب هو مغأو مع ميزولا  alةماج نب مكب  (sagasمكقأو هدالب ىلع هبلغو  

 هملأ اوذبنو نجلا دبع مناطلس اوقرافو cause هرهصو وش فو نآولكيأ هخصح

 .DAME RME ER CERN عج نة
 هرممأ ىلع لزنو ةدبدب ىاسام نب دوعسم ه ميزو قحلو ههكت ىف غلبتساف وج

 rs مغخلا بحاص لخادو هرم يف هل ادب رث رغغلا كلذ بحاص نادكز نب دمحم

ic PA séةصوفل هيدر اطيل ناسملت نم نهج (  Labاهزهتني برغملا ىف  

 هوبصخف ,dll ىاسام pl) قحلو رارفلا ةيطم بكرف كلذ نموجوبا هيلع ابأو

 ارضرعتو ىزاتب لمحاو ركاسعلا ىن مهلا ريزولا ضهنو ىزات كع اوبلجإو رمالل
 فيرع نيرامزنو FA ىىسوو دبد لبج ىلأ مياقعأ ىلع مدرو Ress ضفف هماقلل

 ىلا اوزمكي ناو رمالا بلط نع ,GI ةعزافملا نع منافع ضبق ىف ةلودلا ىلو

 ةساسغ نم ىاسام نبا هريزوو نسولفي gl نب نهرا دبعزاجاف داهبلل سلدنالا

 دشتحاو ساف ىلا ريزولا عسجرو pales tal نموه الخو نمتسو عبس 36
Filedهركذن  

"+ 
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 ءاطعلا ضافاف هيلا ii «de sl 35 ne Ke نيرماع ,xl“ شحارم
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 هاقتعم ىم ومو. 5 NAS AE هي ve sue ai ue Lu رماع

 دق هفأو dj عياب هنأ موي لضفلا al ريوس ءاذح ريرس ىلع هسلجأو لالا هل بصنو

 ةيغمرع ىتخو هيلا ممقميغاص ىم ps LL نيريم ىنبل كلذب els هريمأ مكح

pere)ام كلذ ىنمرسع هل نقعف  alexديعرماع هيي ساف للا بلقنأو أو,  

 م مغلب نأ A لبق ىم تاك ا ىلع 0 ه]قتعم 4 0

 FF RAS ةعمبو ىجيلا NAS ml ني 4-5925 قناطلسلا كلهم er روكا

 cu خلل »= Ce اذه ليك هناطلس Sol 378 ريزولا أذه 5 ا. راك

 لهأو ةمر - ىاح ءابق رلأو ىنومعلا هيلع لعج دقو ناهيصلا نم ءاهفسلل و 4

 Arai كتف هنامدن ns كلذ ىم ءادعصلا سفنتي م اريقك ناطاسلا اكو ه هريصشق

 ىدبعلا نم ةفئاط كلذبرماوريزولا لامتغإب هسفن كدح ىأ ىلا همرح ينم كلذب د
LS" erنوصخخي  dsلسرأو لوقلا ىف  dsاوناك مي كا ضعب ريزولا 4  dj Er)هيلع  

Àناكو هسفن ىلع هيسخ 3  shareةلادلاو  lle ie d) Te sl cl 
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 عاد

aluرقاعم وهو همثح ىف هيلا صلخ هبتو عساكمو هموحو  dal 

 LOU ىدتساو نالزغلا os 0 ىت هوقلاو ضاف ىتح اطغ هولواغتو dre ودرطف

 als قاف pal ىف كلذورمبلا كلت ىف Jr pô هقباد نع طقس ,dl هناكم ما ماراف

 وصعب ف اكو ىنسحأ فاد ادا ىلا ىبأ زيزرعلا دمع هنيح ىم ,xx ىممسو

 NS ASE ni نم ةسارحو هقبقر تدك 6 نم ةبصقلاب ر.دلا
+ 

 gr سلجو مصقلاب ضخ ASS ناكل AT ىلع هم 5ع كتتفلا مو

 ىلا كاسعلا es ىلا dia نم ميزولا ردابو s LS هتعاط ىلع ةقفصلا

 لبج قم dk iec ERA نب le لانو شحارم ىلا ريسلا ذسغأو نايعش بش

 ناطلسلا ىبأ نموملا دبعو ماس al ناطلسلا pl) لضفلاو بأ ريمالا هعمو ةتاقنه

 اعجار List اهنيب دقعناف ممعلا ىف رماع ىيمبو هنيب ىس À لوالا هناش

 ركذدذن als رثا هفتح ناكف لاوش ربسش ىف ساف ىلا ةناطلسب

Ji us 744دادي ةساوهللا دمع نبرعريزولا  bal 

 هرمايزيزعلا دبع

 فرصملا نم هعفمو هرج زيمزرعلا دبع ناطلسلا ىلع هدادبتسأ مظع دق رع ناك

 Dé هما نباكو مرومأ .نم ءىت ىف هل ضرعتلا نم سانلا ares درصأ نم ءىش ىف

 ىن ميلا راهصالا ىلا امس fake دبقساو هرمأ كلم الرع GS ابحو اقافشأا هيلع

SEL Deةيلوت وعز امل طرةشنأو نافع تا  pr) | Las8 ىلا كلذ  



0 
fv4د  

 اياوزب نمكاو هب كقفلا ىلع مزمعاو هرارطضال ررغلا dut بكرف ةبصقلا ىلا هرضق

 de des» ةرماولل das Ji داعدتسا م كيب (ser مدعأو لجرلا نم ةعاج هراد

duقلغأو هعم لخدف  LUنم  oeilنمرتيصقلا باب  Chهل اظل قا رق.  
asie se, dires als letىم هيلا  Tsهويلرانتق  pad 

ils, creeكبك  Facأاجرسغم دوفلاف هقالغأأو د كابل | ىلع أولم  

 هسلجم ىلا ناطلسلا حرخو اورعذنأو رصقلا نم اوضغفناو رابدالا اوسلوف هئامدج

 ةمج نب Jr نب دوعسم نب مهل دقعو 41e ىدتسأو هتكيرأ دعتقاف |

 نم دومصمأ نوهم نب ىيحيو prit نم رأر دو نب نوهم نب بهعستو نيم cs نم

 Jroltul Jul ميلع لمققلا ىتأ ىتح ملقتعاو ميوذو متيشاحو هعو ,dual ع

 Jixel كله نأ ىلا نكيلا اهعدوأو اهنع هل ىم ءىشلو ,Le ةبارتسا اهلقتعاف

 ضمقو داديتسالا ىف ES قلطظأف هاصقأاو رجالا نبأ ريزو cas ىبأ ةعافشب

 درمأ نسعو هنذأب الأ alle نم ءىش ىف ىرصملا ىنسع ةناطبلاو ةصاخ ىديأ

 ىلع Sn a OL CSS الت 0 CSS نب بيعدت رسيزولا هذاآدبتسا نم ربسئال كلهو

ete Lo 



 عمم

ee rlيأ علا  nentاجا  

 لضفلا 2 تلوس dalle بلغتملا all دبع نبرمعبزيرعلا دبع ةاطلتسلا كتف امل

 , stرماع ابل سجوتو هعئاطب كلذب  CLىلا دوغصلا 3 هنذاتساو هرادب -

 ل.ضفلاوبأ سّميو هتلمجب لحتراو هبراقاو همرح كلانق هضرمهل لبجلاب ه.مهتعم

 دبع لتقب هرماف ئراضملا y Sid FC ىع تعبو Jul ets لضفلاوبا لمت

 رماع ىلاربقل راطو هيلا ,du ءاجب شكارم ةربنصق ىم ه]ق تعم ae ىموملا

 هرما ناطلسلا عجاف ةرهاظلإب هدعوو شكارم كلم ىن هبغرو لضفلا JL هارغأو

cléىغقو ءانطعلاب نساعلا ف ىدانو شكارمىلا نيويملا  JS ts AS laut 

 رزومساو نموملا دبع كلبم دعب ل ضفلاوب| ديقسأو parus حست ةغس ساف نم

 ١ لعجو | ليدغم نب دمك نب Xe die We Jess )1( ىرومنملا ةحلذ

 AUS ةياعسب ىرونمنلا ةحاط طغت رث LI ةيطع نب مهارسأ نب SU هاروش

 مقل هءاج شكارم نم كلذل لصف اكورماع ةلزانم هركاسعب دقعأو هلققف

 ْى اهب [para الداتب قحلو هركسعم ضفناف هيلا زيزعل | ديغ ناطلشلا ةكرحب

 ذخاو هلزانف اهيلا هركاسعب te نع ىناطلسلا جاعو رباج ىنب لقعم

Jus Qt, dis,هفاصمب لالخالا ىف رباج ىنب ضعب هلخادو هركسع  

 ,CAMES هعوجو لضفلا باركاسع تمزهناو lets مل هلذب لام عم cd موي

)1( L’orthographe de ce nom est incertaine. 



 : عما

à: lie] «deرماع حم هزمق وأ لأ هإقتعاف ناطلمللا ىلا ميهاربأ نب كرابم قيسو  

 NE CP رماعب مق 7 dis معي ا es ىلأ AUS rs د ركذن كك هكلبم دنع

 se نم ناطلسلا عاهشا ملحادو ,Al نم ils لئابقب لضفلاوبا 5,

leكتعبو هولساف همالسأ 3 رثدلا لادا مل اولذبو  lu]هردذو مهلا  CLS 

Law ds s[2 CEA CSهرضحأو  AK tea]هاقمعأو هعرقو  IE LEE2غ  

 ناطلسلا كتعبو مسك di ىم ىناضمر 2 هكلبم ناكر Jah ىم طغ + À هراوج

 ةركذك رم هناش نم ناك نأ نأ ,HE ele هيلع ىاف كلذب هقعاطربتكرماع 4

dires دومعمأ نب نوهم نب ىيكيريزولا ةبكن نع pad 

 نسل ىبا ناطلبسلا ةلود ىف جرو pbs تالجر نم اذه نوهم نب ىبك ناك

dede LS هل. ارد ٠ L dal fieناطلسلا ىرتنا  dalle ce las pal 
 لزي ملف Lilas ces لدعتساو هانركذ ,Félle همايا رداس اذه cas صلقسا

 سنوت ىلا راصو هدي نم due اوصلخسا امل نودحوملا tale ضبقت نأ ىلا اهب

Les Jixelبرغملا ىلا هوفرص ل ةدم  palهب صتخاف رع  LLىناطلسلا هل ىقع  

 ىهرم ةوادعلا بعصو مزعل ديدن ةليكلجلا وق ناكو هلقاوزو كع زيزعلا دبع

 هماقأو هنذا نم ةنكم لاقتعالا نم ناطلسلا هقلطا نا دعب لالع هع ناكو دخل

 هناش نم هرذحو هيلع as) داديتسأ قاطلشلا لا لاف dos نمت افرصتم

 ىف لخاد هنأو dl) دبع لآ نم ةبارقلا ضعبل ةوعدلا ليوحت De هنأ هيلأ عفرو

 قاططساا يلج je هني x كك ريزولا باصاو ىراصنلا نم دنهل داوق كلذ

 رمالا نقمتو Piel بارتساف ىراصملا داوف هبابب ىكعو هقرايز ىلا سانلا ىنلتخاف
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 عمو

 هتلزانمو des نب رماع à] Aie ةكرح us ربل

À AVEهيب رفظلا  

cable نب de نب x) شكارم «de XES ليها ىبأ 0 نم blu cr At 

  Ass leرماع ىلع قيمصعلاب هيلا زعوأو , Salهقنكب , asةعاطلا ىلإ

 ىلإ ةكرشلا ىلع مزمعأو ساف' ىلإ نلقتأو  tdsذأ كلذكح رافنتسالا ىويف اهاينو

 ربقل ا  obنب ىلع  ob LA sols ele 4 C2 Laضفف هيلا فنحن ارماع

us ىقاطلسشلا ماقف مملقتعاف ركسعلا ىنم TSI La ىبأ «de ضجقتو دركسعم 

LA RAS بوغملا لهأو نب 7 يب ةفاكب هيلا HA | «de درمأ an XI هيئاكر 

 ءاطعلا"تبو دوش ىف , Sueدقعو ضرعلا ىنوقسأ ىتح دلبلارهاظب  deهقرازو

db Jad ةلز Lis a an té A+ Feb ىنميعبس div لخغرأو ها[ حف و 

 ضعب بدعذ دق دمك نب رماع اكو  lasنأ نم  el NASقم ,( xتبات ىبا

 نمفشات همسأ هللا دبع نب () بوقعي  Géهب  deحومش نم نالغيو نيريسع نب

  vale NS Lasةرطقب لسي ملف ءاطغلا ىع هدي هللأ كسمأو مبيرق , ulىروخم

(1) Les mss. Bet,M. portent بوقعي ند 



 عوف

(deقلعت نأ ىلا اًيقفايش ةفوصح  Jadl delطوركسمات  ASىبال  sl Se 

 de» ىنمدو هيب Lo كسفو هواك قع هعايشأو رماع ts! Lei روكذم ءانغ

 1 هك.ع ىلع ,cs ناطلملا ةوعدب ماهقلا ىرماع æl ىبازيرعلا دع LP سراف

 كلا se خلبف هيلع ركب al هنبأ ليهيضفتو sa ىاهرأ ىوم هيب قىسوي ناك

 ul هعب PET هيلا Les كد ,pal ىامالا نم ةقيثو هل ىضتقاو ناطلسلا

laiميلا قحزلل ناطلسلا كقساو هوباجاف ناطلسلا ةعاط ىلا لبهل نم  

 دق وأ رماع ىنقيقسأ ا Jad Pare ىلع تومسأو دونهلو ركحاسعل | تفحزف

balاهوهم ناطلسلاب 5 نأ هنبأ ىلا زعوأ هب  Aلذبو هيلا هسفنب قلاف £  

 وسلا lala) ages ىم در MTS e رماع ,Sarl هتلمجب did, Li هل

 Ja مكارت ىتح اجلذو Is مايا ذنم هب تلسرأ :Lost دقو اعلا ددرف

 قفنو due > La das lle, ele همكدقاف كلاسملا كيسو ضعب ىلع هضعب

 لذ ءالدأ عم هيلا se 4 « 5 ايقنخ Fer =( ةكلبلا قوياعو هبوكرم

MA Àاوكلسيل  dsربط  janكانسمأ ىنورسظتني اوماقأو سوسلاب ءارصصلا 4[  

 ىلا قيسف هيلع boxe ربرملا ضعب هيلع ممل دف نريكلا هي ,ha ll علا

 ةلاقالا 4 Hs ةتنعاطلاب عضو رذقعاف هيكبوو هيدي ىمب هرسخحأو ىاطلسلا

 فلانه لقمعأو [Si طاطسف « DE هل غب برسغم ىلأ للاخ DS UP فرععأو

 رماع لقاعم ىلع فقالا بعل طظنذأو لقتعاف (JUS نب نييك نع اة ضمبقتو

 ىناضمر ىن هاقاعمو لبهل ىلع ناطلسلا ىلوقسأو Rte دحا بلق de La تار

 NAS نب tel dire ide دقعو sos موسي نم لوح ىنيعبسو وخلا di وع

 موي ىف اهلخدو ناضمر رخآ اهب لقحاو ساف ىلا لستراو ىلع نب دمحم نب زيزعلا

 اهيلع é :رقأ دكسقو JA «de ىيفشات ait دو رماع لجو EU dx Du دوست



 ىف
+ 

FAË 
  es liتقبعو  Lasنمل ةربع كلذ ناكف ةناهالا ىديا , ofرطفلا كسنم ىغق الو

 هعرقف أرماع رضحا  disهطخب هباتك ىتوأو  bleىلع هدهتسيوج ابا هب

 ناطلسلا  gasرمأ هيلع  thatلوي و نهماة  keىتح  AGهمك

LS aa توي يب تالاعبلو ةوايععا تطور كن انيمعبلاب بولصو 

es حام À Lars لمقف هعرصم ىلا مناطلس ىنمفشات بغجو jte هب لعفف 

 ني كراجم  Litنم ميه  duréباتك لجا لكلو مب قحلاف لاقتعالا لوط دعب

55 Estate وزغل Er ىنيمعزانملا نم ناطلسللوهل افصو 

 هناو نيعبراو ثالث ةنس ةريزجلل ىلع ةشنبلا ةيغاطلا بلغت ركذ انل مدقت دق

 ام دنع هلرصا ومو نوعاطلاب كلهو aug ىدحأ ةنس (za لبج اهدعب لزان

 هنبأ هدعب LEA رمأ ىلوو هناش هب هللا ىنكذ هتكوش ىدتشاو sel لعتتسأ

 قيرلا تغلب ةامسملا هيبأ ةيظح نبا طمقلا هوخا رفو هةوخا راس ىلع ادعو ةرطب

 شكرملا Les“ نم هبب قحلو لزن رمخ ,dsl هراجاف ةنولشرب طمق ىلأ () ةزه

 gb هييخأ مالسأ ىف ةلاعشق كلم ةرطب هيلا تعبو [ALL نم درهغو al ىبأ

 اههف ةرطب A ot ةنتفلا كلذ ببسب اهنيب تثدحو هراوج رافخأ نم

 ةيسنلبرصاحو هضرا جاونو حاسم اطوأو ةنولشرب بحاص لقاعم نم أ ريتك

 هلايطاسإب ابيلا رجلا المو هركداسعب ابيلع ىجرأو ارارم سلدنالا قرش ةدعاق

 اوعدو هيلع اوضقتناف هتكلم ميف تءاسو هتءاطو ةينارصفلا كيل ندعف نامل

AE]ىراصنلا ةيغاص نقمتو ةيايمجشأ لها ةرطب ىلع راثو ةمطرق ىلا نحزف  

(1) Telle est la leçon des quatre mss.; je lis همزه رذولا Eléonore Gusman. 

+ # 
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 Halte وشو Lie ىو »39 ةيقيلح ءأو 2 121( le Gé» =( هكل Le ىع رفق هيلا

 هموق عمجل نيتسو عبس Liu اي هيلع كفوو سلاغ سنفلا ههباو ةرطكنا

 4 يراصتلا تاغ خثرفالا كلم عجرو AS ىلوتسأ ىأ (sh هخيرص ىف جرخو

 دالب ىلي اهن هروغت ىلا ةرطبزمكف كلامملارئاس ىلع طمقلا بلغو ةرطب عم مناش

 قامحو.ةديباا لدعم مندمو ملقاعم بح محو ةيينارصنلا قرأ ىف ob نيلعملا

 ةرطب ىميب ةمداق ةنتفلا لوت و ة.طانرغ Ai ES) à مراصما تايمأ م اهريغو

 Le مروغت تيقب DR هذه لالخ ىو هلققو ظمقلا هبلغ نأ ىلا طمقلا هيخأو

eau] Cp)! dsعاجترا ىلا وهم ملا قرض ةروع  idمدع برق ىلا  

 ناك اه كلذ se لغش ىف برغملا بحاص ناكو نيدسملا ةكلم ىف اهماظتناب

ie y sl 22هركاسعيب ابملا  deهيلع 3  ces Jab lui, JUL sslxels pelleنأ  

 زعمأو AU كانتحا هنيلأ تعدو كلذ 4 FRERE هل هيما ess ةبوثم وكي

akabll 4تعلقأو تركت ةتبسب  aiفحزو اهراصحل ةرسيزبلل ىسرس  pe Lo] 

 ةلالأ دعتسأو للعلا el ءاطعلا مثهف مسق + دعي اهرثأ [de eat» ركاسعب

 نم Abo CR ىع ٍمدعبل ةكلبلاب ىراصنلا نقيا 3 لدالق [LL اهلزانفراصملل

 رفكلا ES Lis كيد و همسأرصو pH ei La تهقأو دلعلا ىع اولؤضو

 ىبأ dos ىنيعيس هةئس كلذو den ë صلخأ ىلل اهرجأ هللأ نيكو هتيغاوطو

 ةيشح اسر مده ىنع رظنلا ضقت 5 dl هرظنل لزت 5 2و هزمق ىم ابيلع رجالا

Na |ماوعأ تنم لذ اهيلع ةينارصنفلا  gtىغت | ناك ةيواخ تاكصأو  
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 Lake هناليتساو نسمات 4 (jbl | ةكرح ىع 74

Ni 

 لي ايفا ةعردو سوسلا ندل نم برسملا ءارصعب نينطوم لقعملا برع داك

 ةيولمو  ETروصنمونب ناكو  Raا نيصتخ فىالجالاو نمسح دال وأ

 ىفو نيرم ىب  salés bols, Rabsةلودلا , +45 mustعسجبرأ الو اهناطلس نم

 مكلم داولا دبعونب  beءالوه تاع برغملاب ىدلدعالا ناك واج لا دبع

 لقعملا , litىنب ىلا اوزهت اهرقع نم ةلودلا تلقتسا او داسفلا نطولا

 ىف موعطقأو داولا دمع  ALTنم كلانه اورقتساو  SNمسم نيمدللا دبع عوزن

al on برغملا ناطلس نهب ام دسفو هل هترازوو وج ىبأ ىلا ةعردب لاك لفاعلا 

 كلذ ءازج نموه  Lu sg Di Gagsىحاوذ ىف تاعو برغملا ىلا نمتسو تس

 بحاص ىنهبو هنهب ةوادعلا ران كلذل تبشف برغملا رغتودبد [ AUنب دمحم

 نادكر  (SGزيرعلا دبع ىناطلسلا دبتساالو () مايالا ىلع برغم ا بحا صودعب ةيعاد

 نب هللا دبع كلهو  feناطلسلا نمو وج يأ نمب لسرلا تددرتو ميحاص

das امل هنطو برع لقغملا لوبق نع AN هيلع طرتشا Les ناك ميرعلا دبع 

 نم  Suنم ةبغز ىلع ميد راهظتسال اهمنموجوبا يلع ىباو هيلع مب

Lau هيلا ضوينلاب مو ناطلسلا ظفحاو كلذ ىت ىحالتلا Las, مريغو هنطو لهأ 

MS نيادمح AA بحاضو رسماع فالخ نم 45,5 ذخأ املرصقأو paru 

 ىلع هضرحي كلذ ءاغثأ  ÈS, dlىناطلسلا ىفق الو ناسملت كلم ىن هبغريو وه ىأ ىلا

 ساف ىلا عجرو رماع ناش نم غرقو شكارم ةكرح نم , olفيرع نب ركبوبأ اهب
(1) Ce passage est 211656 dans les quatre manuscrits. 



 عملا

valكلام ذب نم هموق ىف ديوس  RER Real, Aleأ  Urنم لأن  

 ةيالو نم عفلسلو مل فرعي اج ءازرج كلام cé ءاسورو 2 مميخأ ىلع ضبقتو

caleههلع دفوو برغملا  Ju, Areلها  Rares SAناطلسلا نوغكسي  

 نب دم#و ,Cie prob, «af كلذ ىف ناطلسلارماوو هتاوبل نم مذاقنسال

RS;بحاص  sousكلذ ىف ءانغلإب هل وعزف  de préelا وووونلا  out 

 Rs» مايأ Rial ىلع هبابب سانلا قاوقو داششتحالل نشكارم ىل نيرشادلل تععبو

 SN ف dus ىفف ,LL للعلا حاذأو ءاطعلا ىضافأو amas cal dis نم

 ىبأ ىلا هضوبن a خلبو ئراعب Jet ناساف aies ركاسعلا ضرتعأ

 هعوج تفاونقو ةبغز يرحم نم رماع CS قرشلا ةستانز ىم هيلأ ىم عمجل و

 sil ىلع pie هدوفج ضارمعأو هركسعم كلامه برطضاو ناسملت ها

dlىب:ءاقل  das rsلقعملا ناك  sasفالح ا لب قعملا برع نم هعم ناك نم  

Al sesىلإ  eo]زيزعلا دبع  Rad, aiseحرسو هيلا اوعقجأو 55  

dsl Reقيرط اءتكلسو هيدي نيب أولحت راق  selمويحت ربخ خلبو |,  

 af ىلع |وكلسو رماع ىنب نم هعايششأو هدونج وه لفجاف وج ىا ىلا ملابقأو

 حاير ىلموب bad رق مايدلا دالب ىلا اوجرخو سادغم ىلع اوجاعو اهنع اولسحترا مث

 مدقو ىزات نم زيزعلا دمع ناطلسلا Jet, cas ىلع نب عابس دالوأ ىلع اولزذو

 ىلع ناطلسلا لحرو ابكلمو ناسملت لخدف ئزاغ نب ركب A هريزو هيدي نيب

 روج ىف الحدف ىنميعبسو ARS Lau نم عء اروشاع موسي le Jxels هرشأ

 نيرم ىنب نمركسعلا ىلع ىزاغ نب ركب ىبا هريزول دقعو اهيلع ىلوتساو دوهشم
sad,ىل هاروست لعجو معابتا ىف هحرسو ديوسو لاقعملا نم برعلاو  dal,رامزنو  

 املف ونجح نإ كع ,lol, Lo زر رخآ ناسملات ىم ,Let كلذ ىف هيلأ ىضوفو

 نضضعب ىثوو: سلدنالا ىلا ةزاجالل نينه A تفرصصنأو die ss ىناسملت نع لفجأ

 هركسع نم ةديرج تعبيف سلدنالل الام تلقحأ ىإاب ناطلسلا دنع نيدسفملا



 عم

sarlىمهبتو ىلاسو ىنرضحاف ىناسملات ىلا هله دم لبق نوتيزلا ئداوب هوفاوو ىلع  

 قاءدتساوجى أ عابتا ىف ns الو ىلجو ىلع علخو Le seal بذك

A op Syحاب هر  us Rio) diells Ras pla,ةيعاط  alهخيرصو  

 دالب نم كارو ىداو ىلإ هعم ,hs ءاسطبلاب il تقحلو كلذل. تضيرفف

 عب تكنو ناطلسلا ةعاط ىلع ,ll تعجو ىبجول تيهذو هقعدوف ىفاطعلا

 ديخ >الوإب ak yes هتروب لحم نم نايزوبأ جرخو Lie اويكنفوهج ىبا يرسم سس

 مولتو ىنسودلاب لوفف ةاهسملا نمو جوبا لتراو ةدواودلا نم عابس نب ىلع ىبأ

 هوفاوو هملأ EURE ءالدا اوناكف ls ريزولا ىلع ةدواودلا نم تدفوأو اهب

 متاو ةيبعتلا ىف ريزولاو رماع ىنب للحو ةتانز نم هركسعم ىف نسودلا نم هناكم

 هركسعمو هلام نع ةويضيجاف هب ةقدحت حاب رو Las js لتقعملا نم برعلاو ةتاتز

pisرسب  ,| Arانعم لا هعمل ا هعم ىيذلا برعلا لاومأ  

 هافاوو LL ىسودلاب ريزولا مولتقو ةزافم لكى ع ىنمقرفتم هموقو هدلو هب قحالتو

 ءابهصلاب رماع So jai» ىلع يسمو برغملا ىلا بلقنأو ىوسم وف ئاختا كلامف

 عمبر ىف obus sh, shell ةزافصو رفقلا ةمصاق ىلأ Lie م درستو اهحابتساف

 دجأ نب ىلع نب رانيدلاوبا مسيءرو ناطاسلا ىلع ةدواودلاب انآ تدفوو ىنانلا

 ىلع علخو هلسجو هياع علخو ةيبا دنع هقياوس هل ىرو همدقم ناطلسلازبف

 هعدانصل دقعو راصمالا ىف هلاع ناطلسلا تععبو منطاومىلا اوفرصناو ةفاك دفولا

 ةماج نب ليدنم ىب دوعسم ىب زسع هريزو حم UN les ىاونلا ىلع

adنب تسباث لأ نم 4, نب ىلع نب ةرسهجر  Jeرست ىف ىبر ناك  
 ةوارغم دالب نم هفلس ىطو ىلأ عزشف ميدل هلاح ,Le اهتعهنوج ىف اشنو ةلودلا

disىنب ليج  anusهريزو ناطلسلا حرسو هنود نوملا ىلع هوعيإبو هوراجاف  
 ريزولا نت طواف Role سار ىف اوعنقمأو ,AGE ميلع لزانف عقنكب ذخالا ىلأ

 ركاسعلا ge دادمالا هيدل تفاوتو مممعتعمم ,PE فملش ىدأو نم سيمحلاب



2 de, #4 

RULES 
, EE dE 
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 هدابع نم ءاشي نم هيتوي هللا ديب كلملاو هفلسل ناك اك

alsناطلسلا عبلغ نأ ىلا ناسملت ىلع وج يباب برعلا  

ERهادو وس  Lieءارصعلاب ارقحل همايسار  

 ءامحاب ىيرع نب رامزنو ريزولا عجرو دسار Jus dé pires ge Las اودعباو
 برعلا AL ناسملقب لقحا امل ناطلسلا ناكو لقعملاو ةبغز نم ةفاك برعلا

disنم هاياوجوبأ معطقا ام ىلع مميديأ قالطا  bailهيلع زازمعالاو ىوبزل أ ىلع  

 De نأ اوجرو هلاوحأ اوطغف هكلم داديتساو هناطلس مظعل كلذ نم CSA براق

seb se CNهولمأ ام هب نولاغي  LASناطلسلاربظو هركاسع تلفو مزهنا  

 ديبع نم حارق رممأ [بوقعي نب] mere نب وحر عمزأو اوسُمي هل ءافكال اروهظ

 ab قحل ميتاشم ىلا برعلا جرخ اني ELA de De لقعملا نوطب ىدحأ هللا

 كلام ىلع اوبلجاو ناطوالا ىف ثيعلا ىلا مداقو ,pile رماع ىب ءايحاو وج

 ركاسملا وحن دهمو نمعبسو نيتنث ةنس نم بجر ىف ةدجو اولزاتو ناطلسلا

file, Lies teeءاطيلا  base,عملا ضيفو اينالرإ  snف  
 ةزبج ,we كلذ لالخ رسفتساو lose نأ UT مث pl حبتأو همامأ اورفف ركاسعلا

 der ضفف ىلشب هراصح نم هناكم ريزولا ركسعم تيبف دشار نب ىلع نبأ

 رهتشا امل ناطلسلا نم نيبهار اوناكو نيصح ىلا al غلبو RW الولغم قحلو

 pois DS pi ob at وجا ot رمأب مايقلاو لودلا ىلع SH نم منع
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 ىلع اويلجأو مب قحلف ةدواودلا نم عابس نب كع نب ىحي Seal GS ىم

 كلد Jai اران طسوالا برغملا مرطضاو اهب ناطلسلا ركسع اولزانو ةيدملا جاوض
 ىبأ نع روصغم نيوسحر ناطلسلا لقسا نيعبسو تالث ةنس تناكالو ةدم

 po Les pu كلذ لعفو جاوضلا نم ببحأ ام هعطقاوالام هل لذبو وج
 ىنمروغلا جارخأو داسفلا ءاودارسمل fes ركاسعلا زمبجت dde مزسعأو ابيغرت

 نم هيوذ نم حرف يوارغملا يمأ ىن daolall دوعسم ىب رع ه ميزو ,RL ىجاونلا

 ضرتعأو هرك اع re سافغب هلقتعاو las ه.تربغح ىلإ هصخقأو هيلع ضبقت

saisراوقلا بارح ىلع ىزاغ نيركب ىبا هريزول دقعو  llناسمل3ت نم ضهفف  
 ىنب لبجب همعتعم ىف دشأر ىب ىلع y) ةزج دقعأو نمعبسو تالث ةنس ىم بج 5

 ,passée boul بعرلا علخأدو Lili cd مهتضعف لاتقلاب ميلع حلاو دمعسوب

 AS نايز إب ةزهح قحلو هوغتبا ام ممل دقعف ةزهج ىلا دهعلا ذبنو Le طلاب ريزولا ىلع

 ةيماكل ضعب هتيبو ىلش ىاوض 4[ عجرو كلذ ىع همزم ىتثأ ل نيصح ىم

 ريزولا ىل قيسو هيلع ضبقتو deg ضفنأو مركارم يف اوتبقف تغو رهيب

 هعايشأ سوءعرو هسار زقحاف هلققب رماف dla ىف ناطلسلا ىلا تعبو هلقمعاف

 مرججاف ras ىلا ىحز À ةنايلمراوساب مءالشا قلعاو ناطلسلا ىلآ ماب تاعبو

ce bats Riseءايحا هيلا تعقجاو  dus,ةفاك  Labبناج لكى م مب  

 رهفنب ىلازعوأو بازلا نم.ىناكم ناطلسلا ىنبطاخو برش ماداغو La ملواطو

 بنذاج نم لبهل انلزانو ,pal مئاهحإب مترفنتساف ريزولاركسعم ىلا ةفاك حاير

 لقعملا نم اوضفناو بعرلا ملخادو gd مباصاف حاير جاوض ىلي اهم ءارصعلا

 رييزولا ىلوقساو ىلكراوب ob sel قحلو نمعبسو عبرا 26 مرح ف gd ىف اورعذناو

deميلعررقو ةعاطلا ىلع نيصح نهر ىضتقاو هيف ام بهتناو لقعملا  ten 
 ىنأسملت ىلع بلجا دق كلذ لالخ ىنوجوبا ناكو دي نع اهوطعاف مراغملاو

 رهمارماع نب دلاخ هيلو ناكو ناطلسلا نع ركاسعلا ذابتنأ ىف ةصرتف زهتني



sal 

 ةبغز نم رماع ىب  Seام ةعاطلا  flىب هللا دبع هفيدر ةيالوب هب وجوبأ

SN ىف زيزعلا ديع ناطلسلا لخادو كلذ dll هنود ىرعم نب Sue 

 وج ىا ىع هيلا  deلام  kgهنع را هيلا  esهل  talبوح اركسع

 نمرومخي دالواو رماع ىنب نم نيعبسو ثالث ةنس ةدعقلا ىذ ىف هعايدتاو وجىبأ

pou اوضرعتو ىزاغ نب ركب ىبا ةبارق نم tés نب دمج ميلع دقعو لقعملا 

 ضفناف  EST Regركسعمب طيحأو مناتحا  | less og slابيف م مدكاف برعل

Jéast Je LL te lb يحلو دم laide نرسل La 
  6ىنيتماف قلش بحاص ىروم ىب ةهطع هالوم ىلع ضبقتو هروصقب ملزناف

 هيلع , lé, diles didهللا دمع ىلإ هسفغب قلاوو جوبا  (yانيعسم رهغص

 ةلابقلا دالب نم نيراروكمت ىلا ءالدالا هعم نعبو هيلع ىتماف  LS, Liكلذ

 نمب  Desلايلب ىرطمت , eraبرغملا ىلع ىلوتساو هكلم 3 ناطلسلا مدق

 جراوشلو راوغلا عفدو طوال  dieىنيبغأر اهوتاف هتعاط ىلا برعلا ةفاك لاقسأو

 ةهيشم هعمو قرشلا ةمصاق نم ىزاغ نيركبوبا ريزولا هيلع دفوو نمجهأرو

db, ريزولا ءاقلل بكرو ممودقب ىنتحاو ملصوف مئئاهحأ نم ى لكن م برعلا 

  dllاهوطعاف نيراروكيت نمو جى ا دير شعل داشتحالاو ةعاطلا ىلع نهرلا ىن

 نيراروكمت ىلا ةكرخل بابسا ىف نيلقعم مميتاشم ىلإ اوفرصناو ربو مءابح عسوأو

 )1( نيلوننالا بحاصرمجأالا نبأ هناطلس نم هيلا أعزان

Jelىم لجرلا أذه  «de dis)قم ةطانرغ نم ةز حم " ralاهتحاس ىن ىذلا  

 pal نم طيسبلا كلذ ىف قرستخملا لينش لاقيو لمبخش ىداو ىلع جرسملاب ىمسملا
)1 Ce chapitre ne se trouve pas dans le ms. C. 



 ا
 ةطانرغ ىلا هللأ دبع دوسبأ لقتتناو ابسارزو 4 دودعم لس اهب هل ناك لاهثلا ىلإ

 ةنأم انرغب أذه دمحم هنبأ Lis ماعطلا ىذ ا ىلع لمتساو رجالا يكب JA مدخخسأو

 dis set ليده نب ينكر pit Sa Lasers صتخأو ارههشم ىلع بدأتو

 ضوخ ىم ,Miel هخايشأ نع ذخاو بدالا ,Rat بطلا ىنزريو ةيفسلفلا مولعلا

tellعم هرثنو همظن  lilدنيا  disىراجيال نيحب لسرتلاو رعشلا ىف خمنو  

pb Lasناطلسلا  Le L|رجالا ىب كولم ع  sas)هكادم ةلودلا السمو  

 4. Le ىامكلا ناويد x همبثأو كم لاذح 4 (SEE al أد ةرف قافالا ص ترسشتنأو

 , ةيبدالا ps bus رقغلاو مظنلا ىف ىنمدو دعلا زيد بايبال Lol نسا JL أسوءرص

 ىلوذ dora ىنمعبرأو حست dau el ىوعاطلا ىف كل ol di KA نم 0

elوبأ  RUES aأذه «بايطخا نب ليد  D)هيا  SL ne etai 

Ales14 ةودعلا كولم علم  akalsهدب ىلع لاعلا ةيلوق ىف ىناطلسلا  Latlتاطر  

 كم رفسو aka ce Hal خلبي : ENA ail ةصلاخاىف خلبو الاومأ اعد (d عمجل

 < 1 أ ناطلسلا ها Lie ةودعلاب نير ىب كلم امك got ىلإ

 هيلع ادع نيس سه dau حاجأوبا ىناطلسلا كله 3 هترافس ضارغأ 3 ىلُخ

 هتققول ضافو دأوشاف ,tas ةالصلل هدو<# ىف (sl lbs = فناعزلا ضعب

 مكرلم نم رغاصالا ةلافكو مكاسع ةدايق Le مدقلا مسارلا نآوضر مالوم درمأب

 هرهغ ,LES sel هيبال ناك اك هترازوب بيطقل ىبأ درفأو À, AJ ىبتسأو

 يلع ةلودلا ترك ىئعم aslxatul ع اكءامما ,sl «a d Lis لييطخا ىبأ لعجو



Fan 

 مدق الف هفلس عم ممتداع ىلع ةيغاطلا مودع ىلع هل |ادقسم نانع  deىناطلسلا

  J<esدفولا مدقق هيدي ىمب  Len LIسلدنالا ءاوذو ىنم , Lolهنذاتساو

 مث ةوهو دشنأو هل نذاف sé ىدي ىمب همدقي رعشلا y ءىث داشنأ ىف

 زد قلا Sels هللا ةبيلخ

 هتردق ىنك كنع تعفادو

 Less jo lol ف كيحو

a 
pet, le 

 Rss تلصو دق هب نمو

 ميل بوقت ممهأ دو

TLنهج د دا  

FOR اجدلا ىنحال ام Je 

  Leرشبل | هعفد عيطتسي سيل

= (as JA 3 اقل 

b—-s الو اونو ام كالول 

  al lle RAREربو

Les الو dx las ام 

ht, كيلا tes 

déni Vel BORMESكل  sesعضل ام: سلع  
 ,LE هوبلط ام عممجب مدرو ناسحاإب ملهاك لقثا 3 متابلط عيمجب الا ميلا

Lasدفولا كلذ ىف ك.عم ناكر نيرا مهاقلاوبا ىداقلا  Àىفقريفغسب عمسي  

 DE سلدتالاب هذه Rs تقكمو أذه الار ناطلسلا de مسي ف لبق هترافس

 sn لأ هدج id Sa al لإ مع ل | سنار 1 de مب ب 65 نيس

Led ds, all ع EN راد روستو ءا رد 2 حراخ Ad és ىلأ ن .اهلهلا ae cris 

30 Le ل LS ىبأ ليعود كلل ra ds ه]تقف هيد 3 be, ES 

 ىلع هرهص  ARGASهجرخاف ءارمجلاب القتعم ناو , dslهيلع ويعم هرمأب ماقو

 ىناطلسلا حو  EE deاكلات بكوف ىناتسملاب وهو لو هطلا  diنع ىدأو

  seeمايا داوم  dualسل دنالاب مدنع نانع , pl Qi Karelةلودلاب
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 نط سلما ىمبو dia els, Lama ىف هيلع قمهضو نيطقلا نأ ريزولا أذه

CDةدوم  Aهنماقم مايأ هد  Solايلاتع ناكوربم  «deناطلسلا ىوه  

 all كلم di اوهط ىكم كلانه AS; ll ةبارقلا ةيداع ds CS سلدنالا

ARSمساقلا أيأ فيرشلا هسلج لهأ ىم  ES2 هلهجو  dlislels3  

 راسي فا ىدأو 4( مساقلا ]| ,cl se قلطناف ه].ةتعم لسحو al ىبأ

lili) seديشنأو ه4 يسرك ءازأ هسلجأو 4  Hull 55 5 d Ab Lolرم  

 مكأ رز هركذرم دقو أدورسشم اموي Aus‘ هدعوف (sai قاطلسلا 2

olدغرأو  disنبأ شيع دغراو هب رظتناو هباكر 5 نممداقلا قازرأ رفوو  

 نابع Ji ى ىانطلسلا ,slt سناتسا:م عاضطقالاو did ىف بيطغأ

 ةرمقم sas هرسفس نم ةلوفق ee السب مم Lo ET ES «de dés Jess كلذ

JA)75 ىلع فقوو ةلاشب  «ya a ste: Leonىلع ةديصق دكشنأو  css)ايلا  

LASعاجرتسا ىف هبريكسيو  aliasابعلطمو ةبطرقب  

s El هذ 9 de Res ةرسبعوأ ةرهغ dsl; pui 

 رقتسأو هوسعفدف ةعافشلاب سلدنالا لفأ | كلذ قى ماسوبا ىناطلسلا بكف

 ee ali] sle à ul die لوط dsl ىع أذبتنم السبوه



fs 
 اكىيتس ثالث ةنس نيلدنالاب هناكم ىلا عولخما  veهفلخم نع تعبو هرابخأ

  lasدلولاو لهالا نم  puمد_قةتساف ىلع ىب هللا بع نيرع ذمموي ةلودلاب

 الس نم بيطخل نبأ  Ressىلا هدرو همودقب ناطلسلا وسو هرظنل  Falseناك

 ىناوضو عم  MS: alsةأزغلا 3 زسعا ني لوك نو ىناقع  Lesقُل دق محو

 كماكإ قى ةيقاطلاب  Le is dalسيعءرلا نم رشلاب سا  salزاجاو ةطانرغ

copie ىن ناطاسلا بهحف ch رادب ناقع ماقأو ةودعلا ىلا كلامه نم ىبكي 

 اوفرخغاو هقمدخ بهاذم ىف بلقتو كلافه هبارقغأ  seاوسنيام دنع ةيغاطلا

ol ىن هللا دبع نيرسع اوبطاخو هدالب روغت ىلا déc اولوكف هيدي ىلع غلا «y 

ä-i | أمهم ىنوبقتري نلدفالا ممعاطل SJ ةيبرغلا 0 وغتلا ضعب نم منكي 

  cablesف عولخما ناطلسلا  sas LSةينمذا هللا: دبع نيومعا

  dollz, Lacةىدكلاعم , Euهتلجو هللا ديع نب رع نم كلذيب ىناطلسلا

  deاهغوستو كلذ ىف يرادتا لمقف هفلس تارت ىف ذأ ةدنر ةنيدم هيلع 51 نأ

 عولخما ىناطلسلا  Lys Jissنب امك  aile asرق هيةيتاطب ف مدقملاوهو

  lsتناكف ةقلام اهنم  LS 2 LSراد ىلع هدعب ىلوقساو ناطلسلا

  Leةطانرغب  esنب  (REىن قيرغ ةلودلا ىف مدقلا مدقتم [ Lallaىلع هلو

as alu fol Lubdl نووا لابغوأ Us هاونم le داانابتساو ds Sal] 

 ةريغلا هقكرداف هتراشأ لوبقو هديولع نم ةلودلا 3 هناكم ىلا ناطلسلا هداعأو

 هب ءافكتسالا ناطلسلا ىلع ركنو نامتع نم , cs RUءالوه نم  (lacهكلم ىلع

 ناطلسلا هرذخ , salهبكن ىتح هيلع ريبدتلا ىف  llةنس ناضمر ىف هتوخاو

 نبال الخو كلذ دعب ميرغ 5 قمطملا معدوأو نمتسو عبار  abىلع بلغوو هل
 حفدو ىناطلسلا ىوه  dllدرفنأو هتولخ لهاو هنامدنب هنيب طلخو ةلودلارهبدت

Ab ىشتغو لامالا هب تقلعو هوجولا هيلا تفرسصنأو دقعلاو لحلاب بيطخل نبأ 

  àتاياعسلا ىف اوفخفتف هتيضاحو ناطلسلا ةناطب هب تصغو ةفاكلاو
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L2 clمد ةسأو منع ضيوقتلا  XAS takenنيا نابطلسلا نبا زيزعلا  

 ىسولفي tenter fl دبع هع ىبأىلع ضبقلا 3 ذمموي ةودعلا كلم كلم نسل

 نم زاجأ ا Col ةأزغلا ىلع Las 3941025 دق ble ىلع el ناطايشلا نب

 ىلا رطضاف نيرم CS ةلودب LOUE مداقلا هللأ NAS CNT ريزولا هعافد ىنسحأو

 ريزولا لمقم دعي 4ASLe Nu دق زيزعلا ندع Lu نك هناك نهرا

 هرسمأ tre عقوتو كلذ ىم عولما ناطلشسلا 4kas Le صخغف هللأ دمع ىبرع

RASىلع فقوو  Leنم  XASىلا  Lyansكلذل مد نيرسم ىكب ىف  

 هل ,LAS كلذ ىلإ هتباجاف هيلا عزن ىتم هتعلود نم ناكملا هل نكي نأ de مبغش

dbz xlىلا ةريفس ذي ىلع  Gulfنأ هيتاكو  casنبأ ارغاو نيدام ىا نب  

 Rats ضبقتف able Eos ىنسولفي ب ندا de O2 dsl» نطل

 نم ةناطبلا نع هغلب امل بيطقل نبا ةرفن Ru كلذ لالخ ىفو ملقتعأو

 - هوظفحا دق مناو اهلوق ىلا لام ناطلسلا نا هل ,ele ةياعسلاو هيف حدقلا
 روغتلا ضقفت ىف ناطلسلا نذاتساو برغملا ىلا سلدنالا نع Jai عجاف هيلع

 دل ةودعلا ىلا زاجملا ا هلا لبجح jai اليف )1( (dat بهذو قاطلطسلل

 .NAS Et ناكرذقو هيقلتل Jad OÙ D هيدي نيب هنذأ حرس هيلا

 ,{Les هأقلتو de ىلا زاجأق هنيدح ىم لوطسالا هل زبجو كلذب dal sel زيزعلا

àةنتبطل  Le ms. M. porte1( ( 



 عمال |

 فالق dxuw هيلع مدقف ناطلنلا ,CO ele pull Jr ةمركتلا عاوضإب

 ةةماخ نانطلسلا بكرأو ةلودلا هل تْزةهاف HAS نم taie ىيعبسو

 ةزيسعلاو ةونبلا Se هتلود ىو ةطبغلاو ومالا ليغ ةشئلخ ىف هلحأو هيقلتل

abةيفاك هتقول  CSS Aأريفس نيدم قا نب  ni Doi ae “à25  

 تناطقس نم هسفن 3 انماك SSL |دباو هتارغع عبتتب ناطلسلا اورغاو هنأت

ES lose di] «de sta, Les Los, alsةقدنزلا 4[ ةبوسنم  

 oi 4 LS ml با ةرسخدلا st à EX RD» 9 هيلا أهومستو هيلع أهوصحأ

 ٌئخذافلا كتعبو LAS هيأر ere Le عجارو ةقدنزلاب هيلع AZ اهادرتساف

 ةلكف مل ,JE دري ىأ هراوجو TE نا [tri قناو كلذ نع ممعف هيف هللأ

 كلذب هيلا صلخي الفانا امأو tale ناك Le يوملاع sl مكدنع وهو dis ٍممققنأ

a aىراوج فى ناك  àىنم ءاح نمو هينبلو هل عاطقألاو ةيارهل رفو  Los fol 

dilz 2كلهم اللف  | aزيزعلا دمع  dinوأ  Ceتو ىنمعيسو  ueنب د وخب  

Sul) ME Jaiعايضلا ءابش نم  sbنكاسملا ءاخب ىف  EE ob 
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 نيعسلا هنبأ ةعيبو زيزعلا دمع ىاطلسلا él ىنع رب

 ' برغل ىلا قرم se» )2 هيلع ىزاغ Le ىنأ داديعسأو

 لولا ضرم نم ها Le ىلا هب تنمزا دق هتاشت لوا ذنم LU ناك

 قانا 2 6 LL 506, ىلإ ءكانبالا عم هلاقحا نع ماسوبا ىناطلسلا ىناجت كلذ لجالو

 JS هلوحن ديازتو ناسملتب هاوقم ىف هعجو sole رف هندب de هضرم نم

xl |نا ردا ةيمحت سانلا نع ةقاكو ضرملارباصو عجولا هب دتشا ارمالا لصختةسأو  

 نب all, HART تاك برغم اب A نادكت z ne هركسعم بروطضأو

 5 م نسدو ةدلوو هلهأ نمب أعدوتتم ىضق نيعبسو عبرأ du SN عمبر نم

 # "ىلع ناطلسلا نبا ديعسلا دمحم لقحا دقو ىلنلا ىلع جرش ريزولا ىلا مخل
dixSهيلع اوجدزاف ميديا نمب هنبأ ىقلاو مقفيلخ نع سانلا ىزعف  Pa ne 

andreرفركسعملا ىلا هوجرخأو ةعيبلل هدي نوليقيو ةقفصلا هنوطعي  st5  

 ا د ل لل مرر هلت Pr a لح ناطلتسلا ولع ريوولا
 ىلا ممسلا اوذغاو el Le, 3 at ىلا اجاوفا basé ليحرلاب QUI ىف نذأو

 ةكلم زادي ناطلسلا ىبأ لمحاو ساف ىلآ رمسلا اوذغأ à ئراتي اولعحأز برغم ا

 ديتساو ةداعلا ىلع متاعمبب راصمالا دوفو تفاوتو هرصقب ةماعلا ةعيبلل سلجو

 نس ىف نكي مو هناطلس نم ءىث ىن ىرصتلا نع هرمجو هبجوركيوباريزولا هيلع

 برغلأارماب لغتشاو لا لا سلفي ,cles an, de Jul ىرصتلا
 هركذن ام ناك نا ىلإ ,Less اماربأ

adيبا ءاليتسا نع  cle seطسوالا برغملاو ناسملت  

 ,(sol زيزعلا ديع ناطلسلا lle رثأ ناسملت نم نيرموغب لصف امل
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Rs ileكلذب دورشأف هيبأ كلبم ذخم  dollنبوصحر حسم دوتعبو  

cb)أودقعو ىلشب مكلم  fakeنب ىلعل  leىنجيلا ديع نب ليدنم نب  

 ىلاراص دق sg ىبا ىلوم ىبوم نب ةمطع نأكو po Li اوفرصنأو yes همخأو

 ىم جرخ ناطلسلا كله املف هتناطبو dil,< did Fr RAS ناطلسلا

cer SL ral ailرهاظ مركسعم نم نيرص ومب لصف اذا  SIجرخ  

 دلبلا لهأ نم هقعيش ههلا عقجاوومح ىأ هالوم ةوعدبب ماقو هنافتخا AS ىنم

aاولجو ءاغوغلا نم ميلا 006 نم  «de à {dlةعيبلا  pol flo) + Fe 

s\ y] 5 ,قنيقشت  esهيلع اوعنتمأو دوذبأنف هللأ ديبع نم هموقو روصخم نبوحر  

 وضو هيلاربخلاب هللأ NAS نموه ىبأ ءايلواروغي دالوارهطو برغم ا ل مانع عجرف 3

Re. 7نيراروكمت نم  Aie JS Jrailsيأ  Abىكبوشو  CSSىلاردابفرمأع  

actsىنب نم هعم نمو اهلخدو  aeملف هيلا طقاستو داولا  isبناج  

 هأ نيو هبأرتغأ É هوفسأ ىيذلا كرف اللا de ضيقتو هكلم لقتساو ىنهعبسو

 ةوأرغم LT Caps مناطلسو داولا دبع ىنب كلم عجرو Pass هيلع ىسلا مانع

 اهيف كله لاح (che ةلواطم دعب هيلع مميلغف ىلش نم Se نيرم ىنبءايلوأ

 ,Jul, sal طسوالا برغملا gl نم نيرم ىنب ةوعد Les نوراه نب نور
 ىضوهنلاب مف ىزاغ نيركب ىاريزولابربخل لصتاو هرابخأ ىف هاركذ اهسحرمالاب

 ةيوطب ةمدانب نهنلا دبع ريمالا حوره نم ناك ام همزع ىنث à هيلا

 كلذ نبع هنأش هلغشف



 برغملا ىلا ىنسولفي 4 نب ىنوولا XAS ريمالا هذ La ىع ربل

ea!هتوعدب ممماهقو هيلإ ةيوطب  

 FA MEL 4 ةطائرغب (KL 1 SX نوع جحر دق ريجفا نب عولخم ا ke ناك

dauتالث  Rs, parusسي ءارلا ةودنع ةييغاطتلا هل.  ralنيح ه كلم ىلع  

 هكلم ,far هيسرك ىلع ىوتقسأو عولخما دهعب 6, هيلا ةطانرغ نم بره

 هترازو ىلع هل دقعو هصلخخساف Cala ىب دمحم هيبا بتاّكو هبتاك هب قحلو

 ىلإ ةدقتمم dise تناكو هاوه كلمو هيلع ىلوتساف هكلم ماهقل !ىمايلا ووف

 لئاسولاو قباوسلا مفي ,BIS) JS du 42 ةفأ ds تلزذ ol هانككسو بريغم أ

 Lo] still سلدنالاب ral NAS رممالا قح 4 Pal ىلع PIRE 9 «de ىبأ

 ناطلسلا لجو هيقلونم ىلعاو ts, di ىف عفرو هاوبكل هصاقسإو بيطقأ

 LS lets LE HS ةتانز ىم ىنيدفاجما ls) «de هل قع ل ىلع

djوانا  Leاأو اهب عالطضالا  | Neهيكلم لقعسأو درسمأب زيزعلا دنع ناطلسل ا  

 NAS A el هيلا نسسدف ناطلعلا دمع هتايخرم ea LS أس نسعد عنا 2

 ناطلسلا مايارباس اهلقتعاو Les اطس نأ ىل اهيلع ناطلسلا لهو هركم كلذ

 عزفف هلركنتف ,a حما نإ هرمزوو 8 نون ىنمب وجل رمغتو زيزعلا دبع

disبرغملا ىناطلس زيرعلا ليع ل  À iuنم مدد الي ىنيعبسو ىنميدنت  Jui 

 برقلاو 0 هلا لخ هسلجم نم هلحأو ناطلسل | ه]بقتف قباوسلا نوف ديمو
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 هيلع هلجو سلدنالا كلم ىف ناطلسلا بغرف رجالا نبأ نيبو dès ةودعلا

 كثعبف رجالا نبأ ىلا كلذ ces call ىلا ناسملت نم هعجرم دنع كلذل اودعاوتو

 اهفوعامو cas} pire ىنم Las ققستنا Lire عمسي م das ناطلسلا ىلآ

 هريزو مالسأ بلطي هلسر اهب il هيراوجو ىبسلا ئولعمو ةهرافلا اهلاغبو
 رام et tua الو اميين كليم نع ANA سس
 بطاخ ام fre هيف رسجالا نبا هبطاخو هل ,als بيطقل نبأ هيلا sas رمالإب

Laهتوطس بصر دقو هملأ هلوسر فرصناو درلا جقا كلذ نع ىكدتساو لف  
 CL PRE TR ردنا نقش
 ىهيلا دبع لزنو هركاسعب كلزانو gx! Jus ىلا ضبنو ةيوطب لحاس ىلآ هب

 ىاسام نب دوعسم هرسيزو هعمو yat عبرا Liu نم ةدعقلا ىذ ىف ةيوطبب

 JA لصتاو هنود توملآو ,dise ماهقلا ىلع هوعيابو هملا ةيوطب لدابق عمجاف

 ا اهروغت دسل هقعبو ةتبس ىلع ناقع نب دمحم هع نبال دقعف ركب ىاريزولاب

Leرحكاشملاب ساف نم  ضينو رجالا نبأ نم ابيلع  a,ىينجنل | دبع لزأتو  

 دبع رهمالا Jess نباح للاى sb» 4 عجر 3 Li هلتافو هيلع عفتمأف ةيوطبب

se >!ىيوقسأو ىزات  aeدىعقو ساف ىلأ ريزولا لسخدو  Queوهو لصفلا  

 سابعلا ا ناطلسلا ةعيببربشل هءاج ىأ ىلا هودع ديرشتل ىزات ىلإ ةدوعلا عمجم

agماس ىا ناطلسلا نب  ERهركذن  

 ماس = نفل دجأ سادعلا ىبأ ناطلسلا ةعيب نعربش

 كثادحالا نم كلذ لالخ ناك امو كلملاب هلالقتساو

 eee ام ne أهجورف Dan) Lau ىم رغتلاب نامع نب es JS ا
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 نبا:ةيداغ  Lake valلواط ىق؛ناكو  jeeترركتو هقنغحب ذخأو غلا لامج

 نب لايك ىمدو هيب ةلصارملا  as weنبأ هب ا م < هل تاتعتساف

 ىنم هع  X> Lustنأ  ass ass aةعيبلا.ىف هلخادو هضرغ ىلأ

ob td, ةبقرلا تحت Lab, اوناك نيذلا ءانبالا نم ماس ىبا ناطلسلا نيبال 

  doisىضوف مكرتي و مانع عفاديأو مجايسب لوجي اديشسد اناطلس ىنيدلسلل

 الو  : sl [ral des DESدقعنت  Le La dAÂxasىناطلسلاب أذه صتقخأو

 قوقحب ءافو دالوالا كيلوأ نيب نم  dalهيلع طرتشاو كلذ ىلع ةرهاظملاب هدعوو

 ىأ  bisىع هل  Jaمرمأ ةقعتا (ذأ  bradىم ةبارقلاو ءانفإلا ةعمب هيلأ

  ESS dl 2 13-554) di Lهتقطوح  el du Lies olأوردق ىكم لييطحا

 لبقتف هيلع  SE 4نب  ab tésناكو  «sas ll al. Us 3 SpAىم

  LS didلاغصالا  LS Liesناطلسلا  D dll olهتزاجا ةلايل هما

Las, اهلهأ ىلأ أهدرف نسف نم مرسل هب قحل ىتح هاياظح داقتفاو فيرط ةعقأو نم 

is 2LS a SET Lotus, Si) هرك ét ةلاقكلا هذه موت Là ىيعرلا 

 \ Sىسح  lai Esىمب  LP BAنايقع  ulهذه ى ةساير لماف رجالا

Lenxul, ملاقتعا és Xe, ةيط لا EYE ىم GER نب BA ES ةلودلا 

Jai Jo بطاخو اومدقف ةعيبلا باتكب ةتبس fol مدقتتسأو diell ىلع 

 اوعيابف  ol erهيلا ثتعبو منع رجالا  Xeهل لوزملاب هنناطاس ىع نامع نب

 لبج ىنسع  aliىلا عوجرلاب هلهأ اويطاخو  diellهلخدو هيلا ةقلام ىنم لتر اف

 ههاع ىلوتساو , Leةوعد  «svنيرم  Leنافل ىدهاو وكلا ءارو  slسابعلا

 نمر كسعب ةدممأ  ossi léةناعالل ام هيلا لجو  ES sal «deنب كيك

ol ناطلسلا نام 3 هضواف هع ىباريزولا هعدوو نلف ىنم 4,25 دنع jte 
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 هنإب هيلع one ريزولا بطاخرمالا اذهب ءاجو بكترملا اذه بكترا الف مرمأ نم

 هبيذكت ىقريزولا لو ,Las sis Le gel All هنذأ نع هنو ةرماوملا ىفتقمم لعق

 هناككم ىلا سابعلا أ درورمالا كلذ ضقن ىف هفطالو هب ىو اهم ساغلا ةءاربلاو

 هيلع ساغلا عامقجإب هعفادو كلذ نم ناتع نب دمحم gl ةطودل تحت Lai عم

 AM نصا اقع. نب de ob pad ele ةللذ مورد راورللا اهو val اقفل
 نتاع ضرتعأو Fo رعد نبأ ةلافك ىف bles مثنأو سل دمالا لأ ملك ىنيلقتعملا

 ىنيجيلا ديعريمألا هلزاغف ميلا ape نم () غرفمل ىزات (A Cp هناطلسو هع

dix, sal,ناطلسلا ددم هلصوو برغملا كلم ىف ةرغلا نامتع نب دمحم ليتهاو  

 نب ناقع نب ناهلس نب (coms ميلع اهدقعو ,dl تحت هركسعو رجالا نبأ

 ةيسانلا سلدفالا ,Je نم رخآ ركسعو ىنيدفاجملا ةارغلا date (je ءالعلا بأ

 Blé لاضنإب ىنجرلا داع ومما هاهو SEE رد
 LRel sat, les tale كلم de هترهاظمو ag سابعلا A ناطلسلا هع

 هنفاس كلم نايل | دبع صتخي ىأو ةلصاوملاو GUN اهنيي ,die اهتلزاغمل

LESسيم لس  lesىلإ هماطلسو  Last SNL als el 

 هرسكسعم ضفناف ىزات راصحت ىنم هناكم ريزولا كوم خلبو ميركلا دبع رصق

 وفرز ىلا دمحا سابعلاوبا ناطلسلا كقتنأو ll ةيدكب لزذو صاف لآ حجرو

 تمز_منأو هفاصم ل خاف Rad ةنق نم هناكمج هوك ميدو د .بكاسعيريزولا هملأ دمعف

 دليلا ىلا ليخدو ركسعملا برتناو الولغم هبقع ىلع عجرو همارو نمركسعلا ةق 5

Sal4[, ركسعي نأ نيسح دالوأ حم برعلاب اجاجو  oralجربو سف رهاظ  

 نم هعم نأك نم ىزات نم نهرلا دبع رسهمالا ميلا ضيفف ملاح JT هعومجب

 هنعومج dent :سابعلا انآ: ناطلسلا فران“ ارصصلا ىلا م درست قدلحألا برعلا

 ةدارم jai نم هناك ىفيرع نب رامزنو مفلس LL dites ةتانزو برعلا نم

)1( Je lis عزفمل 'ه 
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 ,SUN عامجالإب ميلع راشاف مرارسا نماك ىلع هوعلطأو مءاج ةيولج هطتخا ىذلا

 مودع de هللا Lies Files مقافتأو .(Pas ضحو اهلا ssh» اوعقجاف

 سسارعلا ةيدك ىلا مفحزب le D هنم هيلا SE ىتح ديد دلبلاب :du راو

 ترادف هركاسعب ريزولا مهلا زربو ( () نمعبسو سه ةنس ىم ةدعقلا ىذ ىف

yaأو سياطولا نيجي  AAAىحز مث  dalناركسعلا  bn: 

 ديد دلبلا ىلا صلخو هب Last, desg تمزهنأو او هفاصم ,Jaal اهتلاو

 ال للبت لا ER SO OPA PAIN كزلمللاو قيرلاة هس مع دع
DENTفجرا دابع  D Le nl élu, Le AE 

 ةيسلددالا لاجرلا نمرجالا نبا ناطلسلا ددنم ملصوو بامرالاو لامقلا عاونا اهب
bisesبيطقل ىبا عايض ىف اوهكتحاو اهراصح  lisاوتاعو اهوهدرق  gas 

 دلبلا نع لوزنلا bee نبا ناققع نب دمحم لاخأد تس dés 26 ناكني

 ,sl يرصلا نلف rs هيب هسا ىق واصلا SU lu ةعيبلاو يدل

JU]شكارم لاعا نع ىناكلا نهجرلا ديع ريمالا غيلع طرتشاو باجاف  ob 

 Dan ريزولا جرخو رثكملا ىلع اووطوو هربك ىلع هل اودقعف dalle نم اهب هونيدي

 نم هليبس ةيلختو نامالاب هدهع ىضتقاو ,del دجا سابعلا ىبا ناطلسلا ىلأ

 لمتزاو مرحم ا عياس and دلبلا ىلا سايعلاوبا ناطلسلا Ja os هلذبف ةرازولا
 ربع نب ىلع هعم JE أو اهيلع ىلوقسأو كارم أ NUE +5( نييبع ريمالا

 ساف ىلا ىاسام ىبأ tre عرنز ىاسام ىباريزولاو نيرم ىب pe ىالغيو ىبأ

 اهبرقتساو سلدنالا ىلا رجلا ,et سابعلا ا ناطلسلا نم هاضتقا ناك دهعل

 كله ماس ىبا ناطلسلا نبا سابعلا وبا ناطلسلا Jaxul رجالا نبأ ةلايأ ىف

be ossiنوب ارا قاع  Dh dans LS 
 ةلج نم ديدهل دلبلا نم fall عزن ناك دوواد نب ناهلس ىلا ىروتشلا ما

(1) Iciles mss. B, Cet F portent, par erreur, hs La même erreur se répète plusieurs fois dans les 

chapitres qui suivent. 



alنم هقلطا ناك ى أ دعب ىزا# نب ركب  tueلعجو هصلخخساو  AA]عر  

dal.قد ةيلا ناكأأم جوخ هكرتف هضقنو  A ulىنابعلا  Su 

 هيلا bre نب دمحم ريزولا ىقلا هكلم قسوتسا LS ديدهلل دلبلا راصح ىم

 Re ءاطوسملا كعك Ru de al] Lune ati nb Luh كر هل ابداع
 fall مضقن ىف عجرملا هملا اولعجو ةلخادملا دكاتو رجالا نبا ناطلسلا نمبو

 اوذين شكارم ىلا ناهجرلا دبع [paul لحترا انو هنتلايأ ق cast ءانبالا ناكل

duناك امها هل لوألا دقعلا نإب هيلع اوللعتو دهعلا  deشكارمو هفلس كلم  

Lelمزتعأو ءادجل اهيلع دقعلا ىلآ مايل  | deتدقيعنأو طورسصقأ 3 هيلا نووهتلا  

 اهرغش ىلع اودقعو رومزا منمب ملا اولعجو مر نمعبسو تس ةنس مسلا نيب

 = اكلم نا dal لزي: لف ىهبصلا ىلع نب نوسحل

 بيطلل ىبا ane نعربلا

 تن Lu كاف هكلم راد ذيدهل دلبلا ىلع سايعلاوبا ناطلسلا ىلوتسا امل

 ع Status هيلع لكي دسم tés نب ديك ريزولاو ةفاطلااع لقتسأو ىنمهعبسو

 ناطلسلا نمدو هب عقو La ناك دقو هل ىيدز ركسع ىنب بارعأ نم دوواد

 ههلا ىمم امل هيلا همالسأو Lab نبأ ةبكن ىلع ةبخطب عيوب ام دنعرجالا نبا

 salu فنحن الف لادا كام زيزعلا NAS SLA ىرغي ناك هنأ هنع

 هسفن ىلع Ba ديدجلا دلبلا ىلا بيطخل نبأ هعم يوأ راصحلاب هنمذالو ناطلسلا

 ضبقلاب دوواد نب ناهملس هارغأ 5 LU ماقأ ديدبلل دلبلا ىلع ناطلسلا ىلوتسا الو

(1) Ici les trois mss. portent encore CAS 0 
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 ماك ردا Lol ناطلسلا ىلآ ربخ اب bals ىلا هوعدوأو هيلع اوضبقف هيلع

slot eleناك اه ييطقلا نبال. ةوادعلا ديد  teleهعيات ىق دوواد. نب  

 املف هككلم ىلا هللا هداعا ىتم سلدنالاب ةارغلا ةدجشم ىلع رجالا نبأ ناطلسلا

 نم هدرع ايضتقمو هللا دبع ىب to أريفس هيلأ زاجا slot دل رقتسا

 دبع لا نم كلملا صايعال ةسايرلا كلت ناب كلذ نع بهطقل نبأ sous ناطلسلا

 رواج رق بيطقلل نبال كلذ دقحو Lust ناهلس عجرف ةتانز بوسعي منال قفل

 PORN AN AIS EE) هش عقت كناكف فلا Jus uw هترامأ Jeu سلدنالا

 ىنيحو اهرودص ىف نهال هظفح le هبحاصب اهغم دحاو لكس فغتي تايتاكم

 هييزوو هبتاك كعبرجالا نبأ ناطلسلا ىلا بيطقل نبا ىلع ضبقلاب dl غلب

 سابعلا نا نانطلسلا ىلع مدقف كرمز ىب هللا دبعوبأوهو بطلا نبأ دعب

 ضعب هيلع ضرعو ىروشلا لهاو ةصاقل سلجم ىف ىروشلاب بيطقل نبأ رضحاو

 باذعلاب gel, JS, 2255 Las ريكفلا هيلع مظعف هقباتكى هل تعقو املك

 تالاقملا كلت ىفتقم هلّتق ىن اوروتشأو هسبحم ىلا لق رث سانلا نم ءالملا كلذ درستمب

etنم دافغوالا ضعبل دوواد نب ناهلس سدو هيف ءابقلا ضعب ىتفاو هيلع  

 ءارفس عم مدقل ىمفل ىناوءاج ةفناعز معمو اليل نهنلا اوقرطف ,has هتيشاح © |

 باب ةربقمج نفدف دغلا نم هول جرخأو هسبح ىف اقنخ هولتقو رجالا نبا ىناطلسلا

 هيلع ت.مرضأو داوعأ هل نعج دقو Le, L دربق ile de xs ىم >g 0 قورحملا

lbءابتنأ كلذ ىف ناكو هترفح ىلا ديعاف هرشيب دوسأو هرعش قرعحاف  aus 

eus,مظعو هتانه نم اهودقعاو ناهلس اهب هاج ىتلا ءاعنشلا هذه نم سانلا  

 dc dj lie ناك ديري ام لاعفلا هللاو هعلود لهاو هموق des هيلع La ريكذلا

 Les هسفن ىبيرعشل هفتاره شمكف نوما ةبيدعم عقوتي ىهتلاب هناهما ماي

JEكلذ يف  ne 



des Ru انسافنأو 

LS bn Lite Le, 

A2 EEE SN Le, 

  rsابظلا ماسخل أذ تلج

 قيس مكو  3 JANةسقرخ

0:Y 

 CD fo cs دعول اريح

 تونقلا هالتق ةالصلا زسيجك

Lis,توقن  Lesتوق ىنك  

LS réنتوهسل اانينع فش انيق  

 توخلا هاسك نم ننلم ىف

 توفي ال ىذلا اذ ىسهف تافو

 كلم نأ à Le هماقمو

 تاياكنلا هيلع تفلتخاو cold همضع ذنم اذه دوواد نب alu ناك

perl Preعم ةماقلل سلدنالا ىلا هسفنب  | sx)ريقعسأ 07 هموق نم نيدهاجما ! 

 ىد.حا ةنس ماس يب ناطلسلا ىلع هتدافوو هعلخ دنع سافب رجالا نبأ ناطلسلا

 ol EDS ىلع ه+هفهاعف ةدنع ىنوكلا ليمات ىف sols نب ناهلس dkals .ىيتسو

dons,ىلع  shallدوواد نب ناهلس هيلع دقو هكلم ىلا داع الف نيدفاجملا  

 دكحوي نأو نمتسو تس Lau All دبع نب رع نع ةرافسلا ace ىف ةطانرغب

aieبيطتلل ئنازهنو د لاخ ىناطلسلا نم  Las,ىنإب كلذ ىع ىنانطلسلا ىار  

dialلآ نم كلملا صايعإب: ةصوصخم ةازغلا  sueقل  ANلم ٌمتباصع  

 هاسرم ىلا عجرو Labs ىبا ىلع اهدقجو Sue salu ل ما قفخاف'نيلذتالا

 هقلطأ هكلبم es Lois صاخب ملف زيزعلا دبع sl | مايا هقبكن كفاك



Xi] الف a5lé ىلع هناكم Lure دهدعي نمرمالاب NA Ent | ىزاغ نب So sol 

 جرخ ىزاغ نبأ كعراصنل  dieبا ىوملا نبا سابعلا ىبا ناطلسلاب قلو ناهلس

 هناكم ماس  ceديدبلل دليلارهاظ  ASSىناطلسلا قه د الو خفلا بابسا ىم كلذ

Æ—) eyes ul, (1) ىيعيبسو La di ét ديرك aa | نم هكلم راد لأ 

 سلك  Selلحت هلحأو [ kg DE DE) ds x ras ls «s spiنب  reهصلخسأو

 لاك هانركذ اك  dl, di erلاك كلذ لالخ قوهو  ol ceىناكف

ki ue Le كيك رسيزولا ءارغإ رجالا ىبأ blu] للا برقتلا 84] Js| ىم 

 تاينحا ىبأ  dopeكلذ مك  daرونالا ترجو ةلودلا , «de Lansلامجعألا _

 قى نمعبسو نامت ةنس هناظلس ضارغا ىف هملا ةرافسلا لواح نأ ىلا هتاضرم

 اماق اهتمركق ىف , Lessٍبلقناف , antحاطلسلا نم يفتقا ةلاشرلا ةيادب لوال
Sy قصف MANGAS DR Lol, ÇA ةزاجالا لهيرستب هلوطسأ داوقل abs 

 هبيرغت نم نأك امو ىزاغ ur ركب ىباريزولا ناش نعربشل

7 LD JEU alt ele Se tent ad ننعتضإ ام 

(1) Ici et plus bas, les trois mss. portent ىنمةسو 



6: 4 

 [LL هل ىقعف tu sl نب سابعلا ىأ ناطلسلا ىلإ جرخو باخاف ءاقبالاو نامالا ىلع |

 زيزولا dis همدلستفرمالل بوصخلملا .del ملسأو Os هراد di لوحتو هطخ

 ei el & EL} dl diss لآ أ هيلع مذا لا و {Xi], ke EL دمحم

gs 5ءانبالا  (Lu hs sieابعلا ودان  dealهكلم  ii al 

pts «de Le absصغف  Re dsتددرتو ةلزدلا  C2 ÈS ue da 

 ةنس à ةقر 940 لا ىيفسل | ,[Lie ASS LU A da ىاطليسلا هيلع

 لئاوا ابمدق ةساسغب ةماقملاو برغملا ىلع مودقلا ىف هل نذاف تر هيلع هتفطع

 هنيدي Et Le ربظو ةبترلا Jasb ى ىأر هإ ass Lys, GE دبتسأو جمس كنس

 Less هناكم di هتداعأ Je هضحي ىناقع نب دمحم هع نسال ASS ايادبلاو

 عانتمالا É يلف كلذك ارضعب ى فيرع نبرامزنو هلخادو كلذ نم ىباف هاياوغل

 Lana is ىييراطلا برعلا ضعبملا دعو مانيب قلاف dite قم De ةلاومأ مممف

 لوزن ASS ىناطلسلا هيلا »< gd les LR دالو أ ضعبب اهبشم رمالل

cssنم ركاسعلا مامأ برعلا ءايخأ كيلفمحاف  Lé, aid 1, LP CSىزاغ أ  

 cr cr بيكنتلاو ناطلسلا 8 Le 7 قيرع ىنبرامزنو هلاخاد ل ds ممنم

 ساف M هيلغ الءاعخت ناطلسلا هيب نعبف ىكلملا sem 2 هب Joss cat قاله
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  xsهل  ulهباتك هبردصأو  als sùpeyهترضح ىلأ اعجار افكنأو

Jai lb ىضر ام ابنم هل اوعمج ا مةيابج ىلع جاونلا كلت ىف لاجلا تعب ىنأ دعب 

 رجانخلاب انعط هسبحب لتقف ىزاغ نب ركب ىبأ لقمقب sel ذفنأ هكلم رادب

 ىنجيلا دبع ريمالا عم دقعألا ,Sel هرمأ (alu قسوتتساو pal ىف الغم بهذو

 ضعب اهنم este تددرشو اهنيب لصتاأو شنكارم seb ىنسولفي ىبأ نبأ

dlضعب  LLتقعيناو انماو ةنده برغملا تالمتماف هنم اهيلاو سلدنالا بحاص  

JLةطبغو اطاسب  rare JU,نينامتو ىدحا ةنسرخا دهعلا اذهل كلذ ىلع  

 رابنلاو ليللا ردقم هللاو قملاقلا اذه ىلع امفارسثأ مايا

 de» نب نوسح اهلماع لتقمو رومزأ

 ريمالا ىلا زيحت دق مهم نالغيو ىنب يشو نجاترو ىبريبكر سع نب ىلع ناك
 راصح ىلإ هفحز مث ىزات ىلع هناليقسأو سلدنالا نم هتراجأ [À À op دبع

SUناك شخكارم ىلإ هقلج ىف لصوفرم اكس ابعلا 41 ناطلسلا حم نودع  

 يد (ىزادبملا مييهاربأ نب دلاخ de sie, LS, aus LES هأروش بحاص

 رع نب ىلع ىناك دقو. سوسلا دالبو:شكارم ىمب ام ةدماصملا لئايق نم ةحاح

 NL رمو: سوسلاب قسحلو ريزعلا دبع دعب ديتسملا ريزولا ىزاغ نبأ ىلع ضقتنا

 وه صلخو هلحاورو هلاقثأ نم ريغكلا ,al هقيرط ىف dus kel اذه ميهاربأ با

 (1) مه mss.F. et Mfportent «s ذارهملا Quelques chapitres plus loin ce surnom se trouveécrit: cc أرمملا

dans le 2255. F; ىزارمملا dans B, et ىزرمملا dans C. 
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 هاا :

 زاجأ أم دنع لقعملا Eros كثعب مث JE كلذ aie دقو سوسلاب هئاكو 4

 راسو هيلع Los ds Le 3 ىزات gl ان as ىم (Er دبع ريمالا

 لصتأ ىأ ىلأ هتوعدو sr NAS 749) dell 540 Fes ماقأو fou 1 ممعم

 ىناطلسلا ei الف سابيعلا ىلا ناطليبلا حم ديدي AU] sus ىدي ىيب هب

 هدول دبع لصفو أبب Le «de dyruls ىنميعبسو كس ةنس لوأ ىندلا نلعلا

 4[ سعرا ديع ريمالا ke قرع نبل ce Lu منيب قافولا SE AE ىلأ

 هيلع ىوطو كلذ د اجا داق هل ىذاي مق PR دلاح Jr te هنذاتساو شحارم

 رماع ,ssl di PE à ضارغأ ىم ضوغ à ةكيرو لبج للا دعص مايا دعبو

Laدلاخ لقب دمحم هنبأ  disقحلو شكارم رهاظب مايالا ضعب ىف  PE 

 D ىاطعتسالاو ةنيالملاب ,dl نعولا دمع ريمالا (d طليق ةكير < رع ىلأ

dy DS)امايأ هعم ماقاف شكارم ىلا هب'لزنو هصلخساو ةسفنب  àقحلو باتوأ  

 Si لع ىلع بالجالاب دارغأو د يك صل ا لع نب نوسح Nue ابلماعو رومزاب

 هتلودريبك ممعفادمل نجيلا دبع ريمالا CRE dites لع ل اعيج أوفحزو

LE ul Noدبع  ASىسيهع ىل  tal LPوسشو كلام = ىنبروسصخم نب  

NASبوقعي نب دحاول ا  Liste 3 DE GA NAS LSهيعمو رح  des 5 ) FAA AN 

Lis ser) NAS 343]أوذخأو هومؤزهو رسع نبل ىلع  sslكفو 3 رومزأ كل ا  

 نم ناوخأ CS <( | دمع رهمالل ا Lot نيناطلملا ىنمب م ضقتنأ ف رومزإب

LS Xe XJsبوقعي  _s$wa)| obus LSىلع أهو  xlأدعو داسفو صب أامودرج  

LSني كاع ىف يوقعي نم كعب ندا لع  Lunهوه ادعتساو هلق  

Louراعي وأ ِهْل نذإو هأدعاف ىناطلسلا هيلع  disه]إ:ةقميف هيخاب  reكلذل  

elسانلا ديس نب ىنوم نب بوسقعيب ىومرابخساف ىدوم لقب مو ىلع وخأ  



35 5 

asقدر  sels pes ulىامأل ماو  fabبؤله  Sol 
Le dl;ىجهيلا دع ريمالا ضينو ةنتفلا  diىلك نب نوسح قطي ملف رومزأ  

 ىف ضينف سافب ناطلسلا ىلاربقل غلبو امحابتساو هلققو هيلع اهكلمف هعافد

 ناطلسلاراسو شكارم ىلا نهرلا دبع رهمألا عجرو الس ىلا قتناو هركاسع

 ةثالث نموحن كلانه ماقو شكارم نم ابيرق he صخب لؤن ىتح هعابتأ ىف

alمنيب ددرقي لامقلاو  sas cz Àمللسملا ىف نيناطلسلا  LLىلع  

 نب ىيحي نب نسل تعبو هدالب ىلا ساق بحاص افككناو el دودح

cheat,كا الفاهي  butناكر الو ماتا  tu 
 ةلود ىن ىيي هوبا نأكو معلود لواذم نيرم ىنب ةمدخ ىف ىلس هلو رومزا نطو

 pl سنوتب هتمدخ ىف كلهو اهريغو رومزإب dd ىن الماع نسل ىأ ناطلسلا

 ىلا RAA اذه نسل DE كلذ لم ىف نوم لعقسي هدلو كرتو اهب ناطلسلا ماقم

 ناطلسلا ةمدخب لصصتاو اهل ةبسانملا تايالولا ىف ىريصتو اهتراش سبلف ةيدنبل

 ىف لخدف ريثكلا رصقلاب الماع ذّمموي ,OS ةبخطب هتعيب لوال سابعلا ىبا

 هالو ىتح ىيسلا ططخ ىف هلهتساو جفلا هعم aps هتلج ىف راصو هتوعد

 مدج ol ral es رمخلاف نومهمبصلا اماو هانركذ ls ماقف ةيالولا هذه رومزا

ALىكلا زودمك نب هللا ديع حسم ءاج ديوس قيرافأ نم بص ةايبق ىم  us 

csدبع نب بوقعي ناطلسلا ىلع ادفاو سنوت نم ءاج نمح داولا دمع  Gal 
 نب هللا دبع رقتسأ LAS هلبأ ةاعر ele ناك رم Sn عادجتب هيقلو

 ىذناربظلا ناكو Let ىف بوقعي ناطاسلا هعطقاو شكارم ةهيحاغب زود مك

Lesىب هللا دبع رظنل هلعجو هعمج برغملا ةيواش ىف اقرتغم ىاطلسلا هيلع  

 ناطلسلار ابي ناكف ىهبصلا ناسح Stage مريبكو ةاعرلا هل عمجل زودنك

teeكلذ  Hiكلذب ةل نتلصخ هتاهم ىن هعلاطيو  ak ahتبلقجحاو  

(1) Dans chacun des quatre mss.,.ce nom est ponctué d’ane manière différente. 



 | 00 هورس

 ارفرصتو ,lee ةلودلا :JL هدلو ,Las ربكو ىرثاو عفترا ىتح ظل هيلا
 منيب ةمهسقنم Aus ةثراوقم اهتيالو لزت ملف ةيواشلاب اودرفناو اهيف تايالولا ىف

 نم ناسك ناكو تايالولا قم كلذرمغ نم هيف نوفرصتي اوناك ام ىلإ دبعلا اذهل

 ذبل مو هدلو ىف Aya تعرفت اذه ناسح نمو ,Bras ALL بوقعيو ىلع دلو

 ,Je ىزظنلاو ةيواشلا ةيالو نم مفلس ناكااش لك ةلودلا ىف نوسفرصتم دهعلا

 ةلودلا ىف ةهابنو ةرغكو ددع غلو لبالا نم لمحي ىذلا رهظلاو ناطلسلا

valeاصلا ىلا اهدوع رث هراصحو ههلا ناق  

 نأ'نشهرلا جبع ريمالا بلط del نم رقتسا ام ىلع ساف ىلإ ناطلسلا عجر 0

ASS, alex dle Jassهلاعا 3  xsلماع ىيكي نب نسل ىلا ناطلسلا  

 نب نسل a كلذ ىف هنود بهأذملا سيو هيلا هجوتي ob ةلاجلا كلتو رومزأ

 ةلاهلا كلت a Le نأو M ىن هلخاد هيلا لصو Us ةلودلا ىلع انغطضم ىبخي

 نيكي نإ نناقش انك OS من كرف تال د ل
 ضهنف كلذ ىم LT ىلع ساف بحاص .رنقسأو Es) pl ىداو نيتلودلا نهب دو ده

 نعبو ابكلمف هقعاط ىف ىك نب نسا Jess شكارم نم gril دبع ريمالا

 '"ابيضاقو اهنايعأر داصو Lea ىلوتساف )1 نا ىلا ركاسعلا 3 اروصنم هالوم

Lai,ربع خدبو  pee wlalalةركاسع ىف ساف نم  ail,برسهف الس  

 شكارم ىلارومزأ نم Let ىهيلا دبع هالوج قحلو ابكرتو قنا نمروصنم

 dun مافاو دلبلا نم ةولغ ىلع ىداولا ةرطغق ىلا قنا ىتح هرثأ ىف ناطلسلاو

 ريس ا  JA Jrails Lo olناطلسلاب  Lolرجالا  Dale””ةئيصلاح تعبف نيلدتالا ١

(1) Je suis ici l'orthographe des 258. 20 
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 cyril نأ ىلع هدقعف Las La دقعيل ىدنرلا يكفل نأ مساقلا اما ريزولا

 الس ىلا اعجار ناطلسلا ESS نسل اباو.ادفاح sal دبعريمالا AT ناطلسلا

 ناك aie Less مريغو نيرصم So) نم ىنجيلا دبع ريمالا ةاهج نم ةعاج هب 54

 ريمالا لوم ad ءاج هقيرط ىف ىقلو ىجبصلا بوقعي نب Set نب دجأ منم
Le Jiل رسل 6 نقاط لإ ا امركم هي ءاغ  

 قالطلا با نب ىلع نب نسل نيوحر ني ab ul ىتي ريبك سانلا ديس

ne,ريهاشملا نم مرو ىناطولا رع نب ىلع نب نايزو ىسيردالا دوعسم نب  

 ساف ىلا اعجار لحرو ممتمارك نسحاو ملمقتف السب ناطلسلا ىلع اومدقو

FL) LS «de Lilرهمالا ىلع ةركاسبلا 2  

sde AK, sr») NASروصنخم  

 ضاقتناو نىهريلا دنبع ريمالا ةلود ىف للدخل نم tous ساق ىلا ناطلسلا عجر امل

dress Dale ralىف عرسشو رحاسعلا ىلع ديوعتلا نم هدي عزذ  ga" 

 ناك هرمأ لالتخأ كلذب نمجتو gs رفخو ةبصقلا ىلع راوسالا برضو! دلبلا

 ىف التف شكارم as ذم هتوعد ىف ةديمماضلا ريبك ةروكسم يس ءانكر نب ىلع

 ىنجيلا دبع ريمالا de ضقتنا 3 هنعالل نم ادي dll os bal عم هرمأ

Jessىف  sesديع ريمالا هيلا نعبف ناطلسلا  sy)هفلاتسي اروصنم هالوم  

 ضهفف ساف ىلإ, هسارب تعب 5 AUS نم هتيشاح نم ةقيرط ىف هيلا دصرأف

 دقو ةبصقلاب ىجرلا دبع ريمالا ,pañel شحارم ىلا هركاسع قا ناطلسلا

 Dis ةنيدملا ناطلسلا كلؤمف Lake قدنخو راوسالاب ةنيدملا نع اهدرفأ ناك

 LL dé ةبج نم ابيلعراداو ةلالا بصنو de لكىم ةلداقملا ةمصقلا ىلع



to: * 

 دم نب دجا ناكو ابحواريو لاققلاب ابيداغي ريشا Less Locle ماقأو

١ aاود نيفلا  Lean) elمق  grise, letسفن  as 
 ثعبو هسبحو هيلع ضبقتف ناطلسلا ىلا كلذب ىسو هب بكوتلاو ناطلسلا

 سلدنالا بحاص ثعبو dsl لكى م دادمالا تفاوتف هلاعأ ىلا ريفنلاب ناطلسلا

 تاوقالا تذفنو cyril دبع ريمألاب Load axial الف ركسعلا نم save هيلا

 ةيقب ف ga) CBS هريزو هنع بريف مسفنأ ,Ab كالبلاب هباكحا نقيأو

 دقو هنبأو نسل Al ناطلسلا (Xp2 ةدماضملاو ةركاس J ire نب ذمحم تيب

 danses هيلع ضبق ارطضم ءاج اما هنأ معو ىناطلسلاب lo ss قحلاللف هركذرم

 3 يصاو ناطاسلا ىلأ نمجانراوسالا نماولزنو نهجرلا ةيعريمالا نع اغلا eat ف

ditesاو ةتاقسألا ىلع هيدلو ضواري هتلمل تاب دقو أدرفغم  pla pale sl 

us;هتمدقم ابتمكقاف ةبصقلا ىلا ءاجو ةيبعتلا 3 دغلا نم ناطلسلا  Ra, 

 معم اولا مرود باوسبا نهب ىذلا نادهملا م كاراسإب هادلوو نجيلا دبع ريمالا

 PA ob من ىتقلانتلا سيردأ نب ىلع AIS Les هأدلوووه Less لتقف ةلوج

 aisée Role ىف اليخ هليذ ربجيو ARS ىدث ىرتم ىابز اك الاطر ىالولا

 ىدامج le كلذ ,JUS ةرذ لاقنتم مظيال هللاو ءازجلل ءوسو ةهحنلا نارفك 3 الم

Aىلع ىوقسا دقو ساف ىلا ايلقنم ناطلسلا لدحر 3 نمنامتو عبرأ ةنس ة  

 هكلم ىع نيعزاخملا عفدو هودعب رفظو برغم ا لاعارداس

 )1( Les mss. B et C portent ةيعست

dans les mes. Bet C.وكي  On lit )@ 

Telle est la leçon des quatre mss.3( ( 

(4) Le mss, C porte ىتقلانشلا , et les mss. F. et M &Jluul 
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 ' بحاصو جه ىبأ نب نهفستات يابو ىلع بأ دلو نم
 Pl ىلعوج ىبا ءىجيو ناسملت

 HS MN الا EN PR ايرغوو نيلح دالزا لاح
 ريزولا etes هنيب نثدح دفق مناغ نب كع نب ىنسوي مهش ناك شكارم

rlةرفاغم نامل دمحم ةلودلا  Lisةسالج ىلا ركاسعلا ثعبو  

 ناطلسلا le افرفقلاب اضقتنم ماق او كالمالاو راقعلا نم Li ناك ام بر

 "ىلا روصنم هع نيارداشعلا ابا لسرزا هقنكبنخاو شكارم نمرلا دبع ريمالا

 ses نعااواطلسلا SE أوذخايو برغملا de هب اوبلل هموقو de نب ىسوي

 وج ىبأ ناطلسلاب اشيدكسم ناسملت ىلا'هب راس ىسوي ىلع مدق الو كلذل راسف

 ans كلذ ىلع درعلا نم نهجرلا دبعوممالا نيبو هنيب ناك اه دصقلا كلذل

 لضوو مرتأ كاع ىيقابلا ىنرادللو رككاسع ضعي ىف نييفشات ابأ هنبأ معموجوبأ

 اهيف اوتاعو ةسانكم زاوحا ىلا اولخدف برعلا ءايحأ ىلا رداشعلا وبأو نيفساتوبا

 نب ىلع tés هكلم راد de aka شكارم ىلا ةرفس دنع ناطلسلا ناكو

 dos ديوس ai فيرع ىب رامزنوب ديختساو AA eye deg ف ىركسعلا ىدهم

 pis ىلاتساو لقعملا برعلا نمب Calle ةيوام ىجاونب ,deal مقملا ةلودلا

 ودعلا ةعفادمل اور اسو'ىدرم نب ىلع عم اوعقجاو ىفالخحالا و eslaall ةتقراعلا

 امايأ ىمقفاوقم اوماقاف دالبل أ لوخد نم موعنمو ممارم ىنع مثودصف ةسانكم ىحاومب

 كلانه all رصق برخو lei اهرصاخحو ىزات ةنيدم هركسع ىنوهجوبأ ددصقو

aneتروزاترصقب ىرعملا  Liesنيقملاربخل غلب كلذ ىلع م  gtsشكارم  



 هزا/

Jus,لكىم اوفلجاف نهرلا دبع رممالا  Lasم  sb]رتاشعلاو باو نمسح  

 ىناسملت ىلا اعجار ىزات نموهجوبأ لفجاو معابتا ىف ىالحالا برعلاو نمفسشات وبأو

 ىلا ناطلسلا لصوو همديف ةدارج ىفورعملا ةيوطب ىحاون ىف رامؤنو رصقبس رمو

 هركذن ام ناك نأ ىلأ ail روهظلا هل رت دقو ساف

pesناسملت ىلا ناطلسلا  Lessاهبيرختو  

 als نع كلذ هلغشي م برغملاب وجوباو برعلا هلعف ام هغلب ا ناطلسلا ناك

résىبأ ىلع  ogنوعن هنأو كلذ نم هاتأ  asاللف ضقنلا ىلأ عاذ <> نم  

 جرخو ناسملت ىلا ضوهنلا ىلع همزع el 5 امايا حارا سافب هكلمرادب لمحأ

 sal ىف برطضافوج يا ىلا ail غلبو تريروأت ىلا ىتناو متداع ىلع هركاسع ىف

 كلت ضعب ىف جرخ 0 هل اودعتساو هيلع دلجلا لسهأ عجور اصعال كف مزةعأو

OISEينمو هميم 4  ssh dallesهيلا دليلا لما  
Ras)برغخملا رحاسع موج ةرعم نم نيدافتم هب نيكسقسم هدلوو هلايعب  

 ىف لؤغف ةوارغم دالب دصق رث Lui ىلا ابهاذ لحترإو هدصق نع كلذ هعزي مو

 ءاجو تمومكتات نصح bol رغاصالا هدلو لزنأو ىلع نم ابيرق ديعسوب ىب

 اهب كاملا روصقو اهراوسأ مده À Lell اهبرقتساو LS Les ناسملق ىلا ناطلسلا

 ةدارم نصحو تورزات رصق بيرخت نموبجوبأ هلعف Le ءازج رامزنو ,dal ءارغإب

Àنم حرخ  Soulهغلبو ابغم ةاحرم ىلع لؤنو وسج ىبأ عابتا  Laiكلانه  

 هفلاخ هناو برغم ا ىلأ ol نم نانع يا هع نبا ىدوم ناطلسلا ةزاجإب

 ناسلت ىلاوهجومأ عجرو ركذن اكبرغملا ىلاريسلا ذغأو ,lent افكناف كلملا راد ىلأ

 هرابخأ ىف مدقت Fe ىف رققسأو
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 ue ىم نانع فا ىناطلسلا (Lo ىسوم 7 en 6( ةزاجأ

TE En 

 ىناطلسلا ds ىف مك هل ناك عولخارهالا نإ ee ناكلسلا IL مدقت دق

 Je ىب دمحم ىلع هتراشا نم ناك اهم برغملا بحاص ماس يأ نب سابعلا ىبا

 هرمأ رت ىتح لاومألاو ركاسعلا ددم نم هدمأ ,Le 5 Lab لقتعم وهو هتعيبب

 ةبارقلاب ميلع ىوبزلا نم هل ناك Les هربخ لوا ىن مدقت اكديدهلل دلبلا ىلع ىلوتساو

sas llنيلقتعم اوناك نيذلا  Labsنا ناييطلولا عم  Lt ant 

 نمهرلا دبع ياو ,pale sl لضفلاز fus نانع ىبأ دلو نم نسل ىبا ناطلسلا
Py4Ë)هل هللأ حاتأ ىم ىأ ملقتعم ىف يري دلل يتم اوناكو  fie SU]نم مهجرخف  

 دهعلا اذهب مل ىو سابعلاوبا ناطلسلا عيوب الف سلدنالا ىلا مزيجيو لاقتعالا

 ءارمحلاب هكلم روصقب ملؤنا لزن ىمكارجللا نبا قاطلسلا يلع اولزغف مزاجاو

 كلافه اوماقأو قازرالاو تايارجل ميلع عسوو ءاطعلا مهلع ,Gel بكارملا مل بوقو
 مئاقلاريزولا نأكو برغملاب ةلودلا ىلع نوبز مب هل نآكف dix نم ليلظ لذ ىت

 ىت همكحتو هدوصقو هضارغأ ىف ىرججف هلكك لذ ردق هل sans le نب دمحم أبب

 خومش نم رجلا ءارو رجالا نبا ىلا هوجؤلا تهجوت ىتح مكحي نأ هللا ءاش ام ةلودلا

csبرعلاو نيرم  elsناطلسلا ضهن الو سلدنالا لاعا ضعب نم هناك ب رغملا  
 ل salle. ils كام كتداوب رغما وسمواو able LS ىلا
 هصتخاف ةياجب نيدحوملا عيش ةيقب نم هدنع اعنطصم ناكو نسح ىبأ

 ممل Jess ناسملت ىلا اوهتنا LAS كلملا راد ىلع اذه هرفس ىن هفلخساو هاقرو
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 وبع ds نم ناطيش عم رجالا نبا ناطلسلا ىلا ربخ اب اوبقك لصح ام خفلا نم

 هسفنيومسي ,OS ومع نب دمحم نب دحاولا ,oue se مرادي ناك راوزملا مساق نب
 ةرغك عم رجالا نبا ناكو ةلودلاب كلذل صبرتيو لهاب اهل سيل ىتلا مئاظعلا ىلا

 هتفلاخموا ةعافش ىفرمصقت ىم هنوتاي Le NT ضعب ميلع te) ميف همك

 اذه دحاولا دبع هيلع مدق الف كلذ غل نغطضيف ,da هنع ox الرمأ ىف

yaضقو خفلا  dateلها نا هل سد صصقلا  oiمداطلس ىلع نويرطصم  

garsعلو رول م  Jr Le el geلمت  also de 
 وهو ةعفادملا gs ال ىرضح بتاحالاابب سيل (El وادب نأو kg ةيماخأ ىم

 طابسالا نم نافع با ناطلسلا نبأ ىنوم زبجو ةصرفلا el نبأ زهتناف هب ىرعأ
se sellىنيل ءارزولا ةقمط نم ىاسام نيوحر نب دوعسم:هل رزوتسأو  

 لبق نم هقعب دق ناكو cale كلذ ىف هلو poele دو دوف ىنب نمو نير

 Dsl مايإ برغلا ىلا 5e .اللع لوب[ اوجرلا دبع رممالل اريزو
 ناطلسلا ءاليتساو ديدجل af زاصح ناك ىتح هعم لوي ملف sé نيروكب

SIىف دوعسم هنذاتساف شكارم ىلا نهيلا دبغ ريمالا بهذو اهيلع سابعلا  

 ,Oeil dl let مقراف à ob ىلإ die عجرو هل ىذاف سلدنالا ىلأ فارصنالا

 JA هل عسؤاو لومقلاب .هاقلاتف رجالا نبا ىلع الوعمو لكلل اذدوقمو اعدوتم
LI,عم هرضحاو هسفنب هطلخو  lensكلذك لري مو  oldاريزو هزهج  

 sas بحرق Le a, ue MAL ىلا ورد يرسل
 ةاح ادم ايب ىروستلا ءاسورو Lol ش نمبو هقيب تناكو ةعبس ىلا ىنيفسلا

 عيعزلا نب وحر اهلماع ىلع اوضمقو هولخداو Loupe ناطلسلا ةرسعدب اومأقف
LSناطلسلا ىلا هب اوءاجو ()  Lesىنيمذاهمو تس ةنس ينمرفص ةرسغ  

Luنبال  ailطاحاف ةبيرق مايا اهل صوف ساف ىلاوه راسوإهقعاط ىف تلخدف  

(1) Plus loin, ce nom se trouve écrit ىدودكملا 



op. 

axell, ردابق نسح ىب دمعب do لؤنو ءاغوغلا هيلا عقجاو كلملارادب 

 ىف كلذو هتققول هيلع ضبقو كلملا راد ىلا ىنوم ناطلسلا ليخدو  espعهبر

 لكى م متعاطب سانلا ءاجو ةنسلا نم لوالا  ileغلبو  dalىبأ ناطلسلا

 ناطلسلا ناب ناسملت اون نم هناك سابعلا  useىلع زب ةتبس لون دق

 مم ةفداط عم هبابب ىراصنلا دنهل ناجرت روصخم ىبأ  Ressكلملا رادل ةيفاح

paul سابعلاوبا ناطلسلا sl, Elie اوماقاف اف ربخ Ras ىزات ىلا اوبعناف 

 هيقلف ساف ىلأ  Lis asرمسملا نمب هيأر ىف ددرتو ةيولم ىلا مدقتف ترير راتب

 ىلا  Lukeبرغملا دصقوا برعلا عم  vil 5اعبرا اهب ماقأو ىزاتب لزانو همزع

 ; sl 4] PSSلهأو  dusعسم اليم هيلع ضاقتنالا ىف نوضوخي كلذ لالخ

 ناطلسلا هع نبا  useساف ىلع ىلوتسملا  preهنب اوفجرأ نكرلا نم الترم صا

  àاوضفنا  ob ep CL dieهركسعم ببتنأ نأ دعب ىزات ىلاوه عجرو

 هندازهو همايخ ىنزاغلا تموضأو  àهتليل نم ىزات ص  Laoذمموي ابلماعو

 نم مشل ءاج  Leeرامزنو ةلودلا ىلو ىلا ناققع نب دمحم بهذو نسل ىبا ناطلسلا
 بك ىزات ىلا سابعلاوبا ناطلسلا لد الو لقعملا نم برعلا ءارماو قيرع ىنا

 نبأ ىأ  deناطلسلا  Se ausه  opelرجالا نبا ناطلسلا ناك دقو اهنهب

2h EL, ol dei PEN M OT دبع 
 ىنب هوجو نم ةعاج  Sueلها  lisمو ةيحافلا  ue si LSنايل

  nesهب اوءاجل ىتافسولا ريع نبأ سابعلا معمو بارعأ نب دوواد نب ناهلس نب

 سلدنالا ىلا نعب 4 كلامه دىيقف"ساف رهاظ نم صمحل ريدغب ةيوازلاب دولؤنأو

 بهصحتساو ىاسام نب دوعسم ريزولا خأوحر نيرع عم هب الكوم  desابا همبأ

 نسر , plu d 5ةعلقب ب مجالا ىنباناطلسلا هلزناف ةتيس نم رجلا زاجاو سافب

 هل عسوو هب لكوو هدومق كفو ءارمحل هكلم  LAكلاغه ماقإو  lasهب
sis ام ناك نا di 



of 

 هلتقمو نافع نب دم<ريزولا ةيكن

elقس ديعونب ناكو نجاترو ىتب نوطب ىدحا ساكلا ىنب نم ريزولا اذه  

 نمو منيب تعقو Less ةرازولا ىف منم coran برغملاب مكلم اولثات ام دنع

 سلدنالا ىلا اهيبسب اوزاجا Lee مدنع ةرازولاب نمصتخما دودوف ىنبو مشدل
Les,سيردأ ىنب نمبو كلانه منهب 2-5,  ctsاهيف اولققف تاسفانم هللا دبع  

 هنبأو ديعس ىبأ ىناطلسلا ةلود ىف frs ناكلا نب ىزاغ أشنو ساكلا ىب ضعي

 ىبحي هريزو كلهم دعب نسا وبا ناطلسلا هرزوتسا 3 لالخلاب بذهتو نسحلا ىبا
 هعمرضحو اماوعا هئرازوب ماقو ناسملت راصح ىنم هناكم ke ىنب ةحلط ىبأ

 هنبأ Lis, Las دهشتسأو ةياملا هذه ىم ىنمعبرأو ىدحأ ةنس فيرط ةعقأو

 هفلخو دلو مأ هما تناكو قزرلا ةعسو ةلافكلا نسحب اعتم ةلودلا لظ 3 مكبوبأ

 à 455 del ناكو ه Es rl اهنفريزولا اذه ناقع نب دمحم هع نبا اهيلع

dal disغلب اذا ىتح هفلسو هيبأ  cruelهسب نهد  JUتلاجو  

 هانلق ball دبع ناطلسلا هوزؤتسا ىتح ههشرتو هرايتخا ىف كولملا راصبا

 دبع ناطلسلا كلهو هفيدر اذه lie نب دمحم ميصأو مامق نسحا هترازوب ماقو

 ler نم ناكو رغتي م Lans كللل ديعسلا هنباركبوباريزولا بصنف زيزعلا
 انين ام le tale Men ليكي هدا قاس م
 ppt li فدو dal Hague (lai يأ Sul lee ناكمأ ur تم رئاقر
 Posts able ام ةلودلا روما نم otre نب دمحم bles هتاذلب لغشو هكلم

 ىبا ناطلسلا نع نيرموغب ضفناو رم ام Se ىلع cause ناطلسلا ءاليتسا
 Ke 45,6, سابعلاوبأ ىناطلسلا أهله دف ىزأت ىلا اعجرو هانركذ 5 هفعو سابعلا
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 هاب ع

 هل RSS هل مثثتو ىزاترهاظب مقم وشو Cie ىب رامزنو ةلودلا ىلو de نبأ

 كلانه اوناك لقعملا برسع نم ىناينملا last ىلا اذغمراسف هنع ضرعأو رامزنو

 هيلع DAS ومع نب دجأ ÊSA نمبو (hs نناك ةباكك ةمذل sb» ةلبق

Loireهب  desléثعبو  sasناطلسلا ىلا  alléدبع راوزملا عم |مكسع  

 ىلاؤملا نم ,gel dl 0 تطيرقوت نب قوززو مساق نبومع نب دمحم نب دحاولا
lasبرعلا هنم  spl,ل قتعاو ساف ىلا هلوهد موي هرسسسثنأو هب اوءاجن ميلا  LL 

 تراو ,All هسبكب اهبذ لستق رث قصتسا ىتح ةرداصملا ليبس ىف نكمأو
clىنيثراولا ريضوهو اهيلع نمو  

 ريزولا ضوهنو 5e رصانلا نب نسل حورخ

 اديقسم هتزازوب ىاسام نب دوعسم ماقو برغملا كا ىدوم ناطلسلا لقتسا امل

 نب دمحم هربيزو {RSS) os leaf انا ىاطلسلا مبيرغت نم ناكو هيلع

beقارتفأو هايأ ملتقو  Elهتناطبو هتبارق نم نامقتع نب دمحم ريزولا  

 كلانه دجوف سنوتب دادقملا نب سامعلا هيخأ نبأ Re قلو ضرالا نطب اوبلطف

 ليبس ىت سلدنالاب هريقم نم اهب قحل دق ىلع بأ ناطلسلا نبارصايتلا نب نسل

 نم هسب pp كلانهر مالا بلطل برغملا ىلإ عوجرلا ىف ىار هل os كلما ينط
 das all لها ىلع لزنو ىراغ Jus ىلا ىتنأ نأ ىلا قاشملاو زوافملا عطقو سنوت

Lieهتوعدب مايقلاب اونلعأو هيقلتو هاوقم اومركاف  oraleدادتقملا نبأ سابعلا  

 (1) On trouve ce nom écrit تطيرقوقب تطيرقوت et, تطبرسبوت

)2( Les 2255. B. C. et M. portent sel 



sp 

 خلبو  AT adنب دوعسم  bus beعم هيلطل ركاسعلا مهخ  diaىدبم .

ET alu] sb,ىابعلا نبا ىناطلسلا نبأرصتنلل ةعيبلاو  

 ىاسام نبأ دادبتسأ prie Sarl برغملا كلم لقتسا أمل ىسم ناطلسلا ناك

 هتصلاخو هبتاك كلذ ىف ضوافي LS TS هب كتفلا ىف هقئاطب ,Las هيلع

dl LS Massمع'ىبأ نب دمحم هتصلاخو , Run US»نراه دن ئبوم  

 ريزولا نأكو قانسولا نامقثع نب رع نب نابعلا منم هروما نمريتكلا ىلع معلطي

 كلذب هيلا Lou ناكف درجت ىف ىرو همأ كءرع ob Lake دق ىاسام نب دوعسم

 5 à كلذ cu ريزولل كلصحل هناش ىف ناطلسلا سلجم رودي Le هل ىشيو

 ةرايغب مداقلا نسما ةعفادمل Lt دايو ناطلسلا نع دعبلا (Lie بلط

 ريبكلارصعلا A الف ىاسام نيوحر نب شيعي lat كلملا راد ىلع قمل ساو

 ندوب +5 Là Ë :مخحالا ىداهج ei ىن هتافو تناكو ىنوم ناطلسلا ةافوب ail هقحل

pr] DIDةليلو  ieناك  QUميزولا اها شيعي ىنومري  alردابو 0  

 ,LS سابعلا يا ناطلسلا نبا رصتنملاوهو كللل هيحأ نبأ بصنف شيعي

y)دوعسم  Lea,عيبسلا لتقو رصقلا ىم  Deأردأ نب ىسوم نب  polنم  

 ىسوم ناطلسلا ph هلقتعأ ناكو هموقركذو هركذ مم دق ةو ءارزولا ةقبط

 هلال_قةمسأ ىن ةلودلا رومأ ترقسأإو هتافو دعب هلققف



of 

 ١ ا رسما نا ناطلسلا ol Rail lunes قتاولا ةزاجأ

 Las هنبأ تعب ىسوم ناطلسلا نم شحوتسأ امل ىأسام نب دوعسم ريزولا ناح-

Re AE aa) se,ل  | 
 هتزاجا por za لبج ىلا هب ءاجو لاقتعالا نم رجالا نبأ هجرهاف هكلم ىلا

 ناطلسلل سدو aval ىف درعسم ais ادب ىسوم ناطلسلا نت اف ةودعلا ىلإ
 ne نب تانغ قالا, eu geste M نبا

alهدنع نمهقملا ةبأرقلا نم  als3 78 نبأ هفعساف رو دادبتسالاب قيلأ  

 ve el Ja" رضخل قئاولاب ءاجو ءارمملاب هناكم ىلا دجأ ناطلسلا درو كلذ

 .id do LR كلذ كالت قو

 رومسو'ىناباملا سراف نب ىلع نب شمعي عو رجالا نبأ ناطلسلا ىلأ ,Lite ةقبسب
sslاوعجرو قئاولا ميلا عفدف ىهبصلا دمحم نب دجأاو ىساكنولارع نب  

 de لدطملا نوهرز ليج ىلا اوهتتنا اذا ىتح ريزولا ةمدخ ىف هنأ ىلع برغملا ىلا هب

 plus اومعتعاو نوهرز Jets ىلا اودعصو ريزولا ىلع فالحل D Et ةشانكم
 لم اذأ معم اوراصو ىاسام نبأ ىلع يال نم ةنيد لقم ىلع ناك نم هب قحلو

 ( ىسنوتلا دمحو ىساكنولار ع نب نتايحت نب peus ىنجاتراولا ممدؤلا نب ةحللم

 Se» ىلاوم نم ,del ناطلسلا جولعم نم ىدهم نب حرافو قالطلا يأ ىنب نم

 دق قئاولا عم ءاج an نم ىجبصلا دمحم نب دمحأ نأكو Suds كولم ىنايز

 نيود سلا هدبلا.ة ئال قم SL star ريظاو هباكحا ىلع لاطتسا

(1) Le ms. F. porte A) 



 5 ظ

0 
2 

7 0 ofo s 

ieوءارمتو ةلودلا لهأ | LL disاوبثوف هنم ةاءربلا عل ربطاف قئاولا ن  

TE.باب دنع  desناطلشلا  dis,سراف نب ىلع نب نشيعي كلذ ربك  

 ضرا الو ءاسمم هيلع كبت إو نيرباغلا ىف الثم يهذف نيرم ىئبريبك 2

 نساكناو ىب عودا نايز نب ىلع ىخب de نم تطيرقوت نب قورز ناكو

 [blu مايا ةلودلا ىلع ضقتنأ دق دنهلا ىدقمو ةلودلا نامعأ نم ناكو

(useناطلسلا مايأ ذغم نيفلاخما لقعملا برع نم نيسح دالوا:ءابيحأب قكو  

 ىف عراوج نم اهنيب ةباك ةمذل lé نب ىلع نب ىسوم Rat ىلع لزنو ىسوم

 نم قسوي هوبا ناكل الع ىف ىسورم ودمع تيس ل ل ل رس ا
alيأ ناطلسلا  sudطف برغألب اقع ف ريزولا نم اشحوتسا هقلود ةاشنو  

 نم اهماقم 3 اهلحاو ةمركتلإب اهيقلف هيلع Las قئاولا ناطلسلا اذه ءاج

 ملتاقو liés Ms متلابق لزذو ركاسملا ىف ىانسام نا ريزولا < ةلودلا

 ةساهدم ىلا ارركاسع ثعبو ,Raul قئاولا عسم نيذلا لخادو Li كلامه

 هلرنتساف ىجاترولا قسوبي نب نسل نب قدا دبع Says Le ls اهورصاخ

LSLes Lisتال أرملا تددرتو  dusنيبو  GSهبصتي نا ىلع هباكعاو  

 ya نامعلا (y tt هيثرو مدع فوشعلا راسل كدر ا
 Ji 3 es tale) es de as de Ras ومالا ةقعتاو
 للا قتاولاب ريزولا راسو ههجول ابهاذ منع سراف نب ىلع نب شيعي ىضمو هيلع

 ,del هسفنل هيلع Last نإ دعب ىمدامتو نامت ةنس لاوش 3 als كلملاراد

 ضمقو سلدنالاب سابعلا نا ناطلسلا هيبأ ىلا رصتقنملا هناطلس زاجاو ءانش ام

 ىدهم نب حراف ىلعو ,du دحاولا دبع راوزملا Je قثاولا عم ناك نمم ةعاج ىلع

 à ماوس نيرخا ىلعو هفخماو نجرلا دبع ريمالا ىلوم ربخأ ءاج cles هسمحو

 fun هب كتفلا ىف هنولخدي Es سوم ناطلسلا ةناطب نم ةعاج ىلع ضبق
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 | لاضفلا يأ نبأ ىسوم ناطلسلا AS de çà sl معدواف رجالا نبأ

 در داصصو dire نيلددالا LI ةلئاطلقلا 5er La سلا ىف Less ورع ا نب دمحم

 ةراغ نم ةجفصلا Jus Pt رصانلا نب ىسعلل ىلا تعب رث هليبس الخ 3

 dj ةعيبلاو كللإ PA EN هعداخ نقابايلإ ىؤسوي LI ىسوم نب سيردأ حم

tonرقتساو سلدنالا ىلا هزاجا 5 امايا ريزولا هلققعاف هب ءاجو هلزتنساو  

 ابيلع هوالهتسأو

 بغاوشلا Lie عفدو ةلودلاب لقتسا ىق هنأ ىارو قئاولل اتمام ىبأريزولا عياب امل

 ناكر ةتبسب هرمأ ,il ةلودلا لاعأ نم طرف م عاجرتسا dsl فرص

 ىباريزولا eo هيلا تعبفرم اكرجالا نبال اهاطعأ هتزاجأ use ناطلسلا

 دربلا ف لورسمالا نبا اهل طامتتساف ةفطالملا ليبس cle هنم اهعاجترا ىف ىاسام
«Lasةنتفلا  ESSىنبأزهجو  Mtسنابعلا حم ةتبسراصمل ركاسملا  

 دمحم نب دمحم سيعرلاو دومعمأ نب Je نب gs) ىنانسولا ناققع نيرع نبأ

 لسارو Ah s pes مرمأ ët si قاطلشلا تينا قم مارجألا se» ىنم مكبالا

 مع ىبأ هملا تعبي ىإب رجلا ءارو شنوفدا ىنب نم ةقلالبلو ةيليبشا ناطلس
 ىلع هقيحان نم als مكبالا سيعءارلا عم ليعامسأ نب دمحم رجالا نبأ ناطلسلا

 مهتعاو ةرنع اهولخدو اهورصاحل dass ىلا ريزولا ركاسع تءاجو سلدنالا
 طسو نيقيرفلا نيب ةلوجل ,Last ةبصقلاب اهب اوناك نيذلا سلدنالا .ةيماح



Es QUE 7 

 ناكورجألا نبا اهار à) Bal «de ةمالع Ja نارمغلا ةيبصقلا لهأ دقوأو دلملا

Lacieنم اتا 2. تايد ةقلام  Last Lasممل أددم ةاتاقملاب  FEU àناطلسلا  

  LIةعبس ىلا نيفسلا هبكراو ءارمحلاب هناتكم نم سابعلا  gbى.ةبصقلاب 5

al موعدي روسلا نم els, دغلا نم fake ىرستاو als حست dau ji 

 جرخو اوقرمفاو اوبرطضأ هوأر املف هتعاط  Raiهتعاط ىف اولخدو مداوس بيخف

Lie ىلع ناطلسلا ىلوقساو ةبخط ىلإ عومدقمو برعلا وبج عجرو نيلياستم 

AS هكلم ىف نررقتساف هملا اهدرو re لوزنلاب رجالا نبأ هيلا تعبو ةتبس 

 نيدراولا نافيضلا روما هيلوي ناكو هتعيب ابب

 (Ab ريسملا ىلع مزمعأ اهكلم 43, ةتبس ىلع سابعلاو بأ ناطلسلا ىلومسا امل

iles ASKLsدأرسغأو  Lolدادملاب ددعوو كلذب رو < |  Leىم ناك  alsنبأ  

 o ناقش SA one ll | كلو هولتقي ىأ ee هستئاطل ىم ةعامجل كاع

«NIدوعسم نبل فسوي رجالا نبأ ةناطب ىم كلذ ف ةاخاد  cs) el)دمكو  Lol 

 de pr mie Lola» اطلق ie رعشو ىدنرلا SA نب 0

 ىلأ تعبو GE Lol ee Las gi Lol طاشتساف مب dla تمهتو هذهب

 +=( draw ىلع Clé هكلم كلل di ةلحرللل هرفنتسي سابعلا ىبأ ىناطلسلا

 LL اهرصاخ كاسعلا لبق نم SI سيعرلا اني هعمو AU se نب حلاص



3 op A 

4 | Los dise 3 ae وكف ةلياصأ I Lgie راسو اركسع Lake ei هيلع تعئنتمأو 

 تقسو راسو  à PA Lio Xiابقرافف [ tuلبج ىلإ دعضو نسابعلا وجا

 رون 5 SE sas ىلا مددت م ,ىباريزولا ءاجو Le paxeb ةهفصلا

 Léo هرصاخي ماقأو dal, Le نيذلا سل دنا ىم لجرلا ةامر هيلع

 de Lille» لقعملا برع ند gris دالوأ 2 als نب de» نب ىسوي MES نيرهسش

 وجال pl لساري لاك dj ةعيدشو Cal = ناطلتالل daclss دوعسم ريزولا

 برعلا ىم delai ni ساف de dust, draw de dl» حمس الف هناش 2

 EL «de تاراغلا ىوحسدتنو ةسانكمو CË ch م لونو برغملا SE 4 لخدو

axe)يدار  (Le,اكو ريل لا قمبر  DU eo 
Slt dasالف هناش ىنر جالا نبا بتاكيو سلدنالاب وهو هبتاكي ناكو  

Lad in)ىلع  LI dsl CARS da ia) alla]سراف  a Se 55 dlم  

 هبراسو هتوعدب رامزنو ماقف رع نب GS نب روهس هعم تعبو ىزات جون
 ىباريزولا ةبارق 0 ىدودوفلا تايحوب ند etat اهلماعو sb» ةنفيدم ا

 دلبلا نم هفكمأو هتعاط dl ردا ناطلسلا نبأ سواق وبأ هب لؤن الف ىاسام

 برعب عاقجاللر امزذو هعمو () يورغص ىلا راسو اذه نأ هل سرزوتساو Le ىلوتساف
 كتدعدبف ةغرو ىلع ا ةعمدلا نب NE ناكر ob ر اصح de» مقافصاو لقعملا

 ىناقع نن دمحت ريزولا re) nel دادقملا نبل سابعلا ns اركسع ناطلشلا هيلا

sxشمعي ىلع نال مسجنو هسارب اوءاجو  ALU solةبج لك ىنم ديل  

 نماف di اعجار لفجأو ركاسعلا هع كابع هتاف aire) Elu واصح

)1( Ici le ms. F. écrit ce nom ىنوريقص 

Li 2 



 ع
x 
 lbs برعلا ءاميحلا نم ةعم نمو قاع ىب ىلع نب فسوي هيقلو ىجرلا نيش #

ot 4 

Leسراف وبا ناكي ساق 4  Hat) Lolءاقلا ىورفشص 1 ىزأت نم لسحر دق  

 لولهب SAS) هيقلو ه]في د اجرو رحاسعلا ف tal El“ 359( هضرتعاف هيبأ

 paiel ديد دلبلا ل هدو امزهنم ريزولا عجرو سراف ىبأ ىلا ركسعلا لهأ م

 راسو ساف ىلا رهسلا (SEX لسحتراف ةسانكجوهو ىناطلسلا لأ D خلبو اهب

 اهيلع Lx AIX دليلا اوكجصو اهلا ىدأو ىلع ةهةيقلف هئاقلل سرافوبا هنبأ

 دمحم نب cles هعمو هتناطبو هئايلوا ىت ريزولا اهب pañel دقو معومجب

 ءاع ع معم 8 4 لذع مانهرتسأ نذل نيرسم ىب مهارمو )1( ىئقلانعلا

upهس  

 شكارم 2 سايعلا أ ناطلسلا ةوعد روسظ

Lake d; اينلوا ءاليتسأو 

 ىلا ناطلسلا لوسوب ربقل غلب الف هقعاط ىف ةمظتنم دالبلا تناكو وحر نبأ

 ىجاونلا كلمب هتوعد راهظأ ىلا هناهلوأ سف*دو تلواطت اهيلع هماليتساو هني

pasهتوعدب  Jusةركاسبلا  Radىلع  Luنم دوعسم ريزولا نعبو ءايركز  

 نخ شحارم نمركاسعلاب هدأدمأ ىف ةهقصلاب ىناطلسلا Las هناكم

 سوسلاو شكحارم ىنمب ام لاسعألا بحاص )3 [ESA ىناهلس ىب ىولخم هيلا

 LS نب ىلع نم دقساف ىجبصلا ىلع نب بوقعي نب قسوي هعمو ةركاسبلا

)1( Voyez ci-devant, page 515 — Le ms. B. porte ىكس sh), et le ms, C. ىنيراولا 
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op. 

 شكارم ىلا عجرو  delleدلبلا ىلع هبلغ رث ةعاسلاتقلا ةنشوانفوحر نبرع

 هدي نم ابكلمو , Jiناطلسلا ىلا بكو اهبوحر نب رع سبحو كلملا ةبصقب
 شكارم ركاسعب هلصي ىإب هما بكف ساف ىلا اهجوتم ةسانكهجوهو كلذب

 ركاسعلا عمجل كلملاراد راصخل , (lilهع ىب ضعب شكارم ةبصق ىلع

 ديد دلبلا Los ىن des ماقأو ناطلسلاب 54

 اهب هلالقتساو شكارم de ناطلسلا نيارصتنملا ةيالو

 ديد SAUT ع ناطلسلا لوزن ,(ds دقو ةلاكد ىم اعجار تطيرق 3 نب قورز

 ىلا هعدواف las هيبأ ىلا هب نعبو هيلع ضبق رث هماعدتسا ىف ىنطلتقف

ISTهنبأ ا ىناطلسلا تعب هسبك ىف كلذ دع  yrañal]ةيال ب  À | 
d 

  lsاملف اههلا ريسي  al Josفئانلا  dalleلآ  dieالا دلبلا نم |

 شح

 ةتاتنه يا زيزعلا دبع نب ىلع ,LUS, all هباككا نع spike هيلا لخدي

SEL ETSدبعل سدف ةبصقلا  Galقا رصتنلاريزو  SUمدق  dis 

Sue,ىلا دعصو رصتنملاب لفجاف ةيصقلا نم رصقنملا نكمت  Jusةتاتنه  

rsريغتف ناطلسلا ىلا رباب  Aتبات  Pbهبدان بتاكي نآب ه  Reنم هغبأ  

 ةرازو نع قمل دبع لزعو باتكلاب هقعبو نودمع نب ديعس هلرزوتساو ةبصقلا

dalشكارم ىلا نودبع نب ديعس لصوف ساف ىلا هاعدتساو  ass,بئانلا  

 اهنم لزقعاو ةمصقلا نم LS لاثتمالا ىلا باجاف هفلخسم باتك ةبصقلاب

 رماع بئان ىلءاوضمقو اهيلع اولوتساو ناطلسلا نبا رصتنملا نع ,ares اهلخدف



off 

os telموفصتسأو مونكمأو هقناطبو هقعيش رداسو أبب  Es SON diريكذد  

LS, xs, Ad ALU Lesريزولا  tale Lolهلةقمو  

 ,daily هئاملوأو هلمبق رئاس هملا عقجاو ديدجلل دللا ىلع ناطلسلا لون امل
 ,Roll Jens مو هنع مذابتنال نيرم cts هوجو ىلع Gad دوعسم ريزولا لخاد

 ريصقاف كلذ نم EAU ىف (Lee ىنسارتغي هفطالف هل ءافولا ىلع ممنهرتسا نيذلا

 ةعاطلاو لوزنلا ىل اعد ىتحربسشا ةثالثراصحلاب هقنخم ناطلسلا قيضو هنع

PE20 اكل دا  de,قيوع ف رار  des dalle,قطري نب  
 كتعبيو ةرازولا ىلع رقسي نأ ىلع هعم gts) هسفنل ll معم دقعفلالع نبأ

lb,مهل كلو سل ديالا كا 3514(  fee près dl deلد ناطلسلا ىلا  
 ةعبرإو ماوعا LU نينامتو عست ةنس ناضمر سماخ ديدجلا دلبلا ناطلسلا

 ىتح LL ىل القتعم هب عبو قئاولا لع ضبق هلوهد نمو tale نم رهشا
 نم نيموؤلادوعسم ريرولا ىلع لمبق هرسما يلع ىوعسا او كل. .

 de blu باذعلا ىناوكلهف اعيِج ,Ride هتيشاحو هتاوخأ ,de هلوخد

 Eye (Re رودب هلعف ام هيلع مقنو هنع ربعي ل Le ماقتنالاو باذعلا نم دوعسم

 هتومب ىلإ دعي منم val die بره ىتم ناك هنإب ناطاسلا ىلا نيعزانلا

 كعب لك ىلإ ةجب قوي نات اهلالطا ىف ةيانعي ناطلسلا رماف اهبرخيو أمير غهف

Lieزواجتو باذعلا هيف شخحلا نأ ىلا اطوس نيرسشع برضمف  xdعطقف هبرمأ رث  

 نيرخالا ىف الغم بهذف ةعبرالا نم ةيناغلا عطق دمع كلبف

 لاله ىب دمحم ةرازو

 3 ىرو نسل | ناطلسلا ةعينصو ةلودلا ةأمثن نم لاله نب ىسوي هوبا ناك



 نري

 ءايلوا Lab, él ىرثأف ةعرد ىلع هالوف لاعالا ةيالو ىلا هب امس هرمأ ess LL هراد

 de btal. d نانعوتا ناطلنعلا هآلو ف ةلرجلا
où,واع ماس وبأ هوحآ  ESةسادلجم ىلع هقعب 3 كا  blesبرعلا رومأ نم اهب  

 ةجنلا هذه لظ ىن اوشن دلو نم ةعاجج هل ناكو سافب كل بف اهنع ,die ةقشم

 رومأ ىف ee © سابعلاونا نانطلسلا 4e Us Ras دمكب La تثدحو

 علخ LAS dur هطلخو doll ىلا هاقر 4 da تناك اك ةدئاملاو نايضلا

 شيعي هيخأ نيبو هنيب تناكو برغملا ىلع ىاسام نبا ريزولا ىلوقساو ناطلسلا

Lolبرغملاب ةنتفلا ران تمرطضا اذا ىتح متلوصل نكسف ةهدق ىنحا ىاسام  

 قورز عم مئايحإ :قحلف اذه دمحم شحوتسا SU 3 لقعملا برع بلجأو

 ىيسح دالوأ a رناغ نب ىلع نب ىسوي ىلع ,Vs هرك ذ رم اكتطيرقوت نبا

 Role os ناطلسلا راج اذ[ seat à هعم اماقاو
 .dd euh th لبج ىلا

Luالخ دي  ee ei ane sellلج  pp) Se tale 
 هباحصايو هبراسو ىاسام ناو قثاولا نمب لصلا دقعنأ نا الأ ناك امف ىاسام نبا

 دوهعم ىف م لهحتساو ممم ناك اع مل افعف ىاسام نبأ ةضبق ىف اولصحو ساف ىلا

se Lil de sax,ىلإ ىليعلا  Li, 
 ةتبسب قدحلو هرسمأ حجاق ىاسام ىنب ةرفانمو ىناطلسلا ةصلاخم ركذو ىنسوي

 لوي ملف ه.ةلود رماب ماهقلا ىلا هعفدو همدقه pus ةماركلاب ناطلسلا هاقلتف

 le a ten ىو وصمم
 ةلودلا روما تمظتناو ali ناك رق مامق ىسحأ اهب ماقف اهملا هعفدو ةرازولل

ee,نسحا ىلع ةرازولا نصي اذه  latناك ىأ ىل  SSLىلاعت هللا ءانش نأ  



 نب ريب

 ا 0

Le, de ناطلسلا نب دمحم sols 

 se ناكو de lola} Lol eh دبع ناطلسلا كد دنع Li مدقت دق

APEنيرمونب هل عيب  Lakeىلع هب  Wireهللا دبع  Lauىيتسو ثالث  

dress pliا ناطلبللا  WEىاىناطلسلا  byrolss Lymeديدها دلبلا هعم  

pèseمعافدل  ASE,هوخأو ىزامب يلد ديع ناطلسلا قحلو اوقرتفأو أوم مهناف  

 ميزولا عياب À نسولفي نا نب (SE ديع (فيخحأ ,Lol des ةسانكم نموملا دبع

CPEيأ ناطلسلا نأ ىلا دبع 2 نب دمك هللا دبع  glهب لدبقسأو  

 دمحم ىدتساف ةسوسولاو نونجل نم هب هنيمري نيرمونب ناك املارع ىبا نم
 ركاسعل ىف جرسخو هل عيابو ةيليبشاب هبارتغا حرطم ىم نايل أ دبع ىأ ىبأ

 ىناطلسلاب ,Gi اهمزهو اهيقلف ةسانكم se ىجيلا دبعو نموملا دبع ةعفادمل

 ملح ىبغل ناطلسلاو اهيد اورقتساف ةساملجت ىلا اعمجج اوراسو ىزاتب يلد دبع

 ىنيسح دالوأ لقعملا برع نيب cs ناكر هنكاما ىف هلك ك لذ ربخ مدقق دقو

 كلام درك spas ىيسح دالوأهل عيامف Rs حالسعالل نموملا حميع جرخو فالحالاو

 هموقرابك 1,145, هومزهو دولتاقف ىالحالا عوج Rail جلد دبع ناطلسلا حرخو

 se» ةلود pans نيغمبرمت ىب ا طعم نب oil نيوحر نب ىيك ممم ناك

 فرصو كلم لاب ادرفنم دليلا نموملا دبع Ja ss هلتق نع ةكحرعملا تلجأ نيرم

 قيرط de رأسف كلذ ىف (ais هضرف (Los قرستملا لل ei وع تاج ناطلسلا

 اغيلي ذمموب ابب ديتسملاو ةرسهاقلا لسصو نأ ىلا روركتلا نم جامل كلسم رفقلا

llىووالق .نب دمحم رصانلا كلملا طابسأ نم نمسح ىف نابعش ىرالا ىلع  

 va هقيرط de» ةفاعا قازرالا هتيشاحل ردأو هتيارجو هلزن عسوو هتدافو مكاف
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 نس ع

 برغملارفسل هدوز هههج نم ىرصنا الو ,Cl, Ne hit ةهذالاو داوزالاب ا
lle,هجورتب  (nبرغملا ىلا هتيشاح عجرو نمتسو عبس ةنس  daysهدلوو  
als,ذيتنم رخآ ىلا كلم نم لودلا نهب ابلقتتم بشف أاعيضر اذه دمحم كرت | 

 ناكو de ىبا ناطلسلا عع ىنب نم نسما ىبا ناطلسلا ىنب ةريغل هموق نع

 هب موري امل ناسملتب داولا دبع ىنب ناطلسوم ىا دنع هماقم وكي ام محا

 انتم ىم esill 38, US متع ue cote ةيذاغ عفدو رغما كم بالجالا نم
 ىلع أورقسأو عقو ام ييضاعو عست Liu ىاسانم نب دوعسم ريزولا ىلع لقعملا برع

 ردد سس RS نب ديم ,EU Din عربا fade اذ
cle àنق أو قؤعو برغل  los Ko25 هيك"  Salكك ليدز  Na 

 داب Le انزملا انو كرقاو Lila Le قدم 8 نيكلا
 هيلع رهظ الف ىاسام نيوبع نب مهاربا ىب de dal نم Lake ىو دق

 هبيرق al CN ند ass LU ةقنخ قيضو سابعا و اللا

el ideنجع ناطلسلا ىبأ دمحت اوبضني نأ  dalle ske eiاوبلجيو  

 als نم أاوسفنيو déc نايعلا ب ناطلسلا + اوذخايمل برغملا BE de هب

 اذا ىتح 45,155 مهاربأ نق ماقو ابكلمف ةساملح ىلا دمحم لخدو كلذ اولعفف

 ىاسام نب دوعسم ريزولاب كقفو ديدجلل دلبلا ىلع سابعلا وبا ناطلسلا ىلوتسا

 ,ALT ىمبو Léas أم دسفو مهاربأ ىب ىلع برطفأ هتقبأرق رماسو هتوخاأبو

 سجاوه تداز ف ناك اكناسملت ناطلسومح ىبا ىلا داعو ةسادلج# نم هنع حرخ

cdeنع جا هباهتراو مهاربأ نب  Libéتراسو برعلا ءامحإب قحلو اهكرتو  

 كله نأ ىلا وج ىب ناطلسلا نع لزثو die ام هوغلبا نأ ىلا هعم منم ةفئاط

 قحلو نمعستو تس ةنس اهب سابعلا ىبأ ناطلسلا 56, رضحو سنوت ىلا راسف

 ةافو دعب لترا رق aire se cal كلهم دعب ملح دبع ناطلسلا نبأ دمحم
.)1( Les mss. portent Last 



 ناس ن

 بارةغاو ةعواطمو À <= ليبجس ع [Sr ىلا سابعلا ىأ ىاطلسلا

D) tes ىبأ ناكرحو هكلبمو ورع ىبأ ىبأ SG 

 كو ةلودلا كلت ,sy ىلا هدرظن فرص DE miss دعتقأو هكلم ناطلسلا لقتسا ام

 هصاوخ ةلسج نم هتيلوأو هركذ مدقت دقوورع ىبا نب دمحم ناكو de باتري
 املف هراظنأ ىلع هعئفرمو هرظن fees هتيانع ىم هل pee ناطلسلا ناكو هنامدنو

 ىنانع قا ىناطلسلا قم 44( ةصلاخلا عزاوت هيلا هك.ب تعزن ىسوم ناطلعلا ىو

 هعفرو ىروستلل ىسوم ىنانطلسلا هصلخساف رم اك هيدا زعأ ىم هوبأ ناك نقف

«deكيفك هيلأ لعجو ةلودلا لها رباغم  dis Neناكر اعةنيناطلسلا مسأ مملا ىلع  

 ةلودلا (ne هب صخغ ES هرومأ Là dal PE dl de هضوافي ناكر هيبال

 CEA Less AA d ص ياطلسلا لخادي هنأ ls LS دوعدسلم ريزولل هفع ىو

ass NASةعاج ف  à = ;ll LSف تدم ىاطلسلا  Aيلع  JAIلتقلاو  

 املف مل Lou ينايطلسلا دفع ةمدانملا le ق Las منيب فاك تاملعل

 ىنسسانزملا ميهاربأ قاحاوبا ىضاقلا ناكو مملتقف ماب EM هناطلس مم طا رفط

 تايلكلا ضعبورع ىأ ىبأ ass als حم رضي اكو dsl ةناطب ىم

 ىع رفسو ai ىف das À ءاعنش ابب ءاجو هب ,WI هبرضف هناطلس هب ىرغأو

 |AE Less dlixe ناكمو أذه ناطلوملا Dès JE als نلدنالا ل ةفاطلس

 ىبارمأ ىم ,en LL ناطلسلا كلذ Lis En هل بجوي الو daaks هل مني مف

Abu3 ىلا هعدوأو اذهورع ىبأ ندا نع )245  dieىلا مايا دعب  asكله  

L ADهللا افع اطايشلاب  Les dieهلأ أمفهبو هراد ىلا  LSأذأ دربق هللا  

No neلبنا سارق ى  NO 



sw 4 

 نابتكلا ضعب ىلع ىقلا 3 ةنيدملا ءاحنارئاس ىف بحتو هلجر ىف لمجد طبر دقو

AUS]ناكو )1(  dix us Leأعضوم  ssبرعلا  silزاجا 0 لقعملا م  

 3 عنتماف ناطلسلا ةعاط ىلع هودارأ الداتب اذه تاكرحو ةتبس ىلا ناطلسلا

 نلعلا كلمو درمأ paul EC كلذ ع (d ىوطف ناطلسلا لل هب أوءاجو دوهركاأ

 Lake نمو لورا ce lo هللأو كلم نأ دل هنكمأو هيلع ضبقف ديدهل

 هستبكنو ةركاسبلا ;RUE LS نب ا اح

LLيت ءايركز نب ىلع همللع ىفو هكلم ىلع يوتساو ديد دليلا ناطلسلا كلم  

 ere ALU | Les هعم Je اك دقو هقبأوس ىم PSS Le Ven هو وكس

 bla) «Sy? Loos dE ls ةدماصملا ركاسعو هموقب ءاجخ ةاعدقساو

 XL كفو rs كلذ 2 à), LE ىلع ةداماسلا لف ىربكلا ةيالولا دالوو هقبأوس

 بضغف LS; LS «de JS cale] " 1,5 dra «de Je LP قىسوي نب كيك

Lau, ne 375ىب نم ةبارقلا ضعب بصنو 54, ضاقتنالا ىلا ردابو  NAS 

GAهيلازبخ  SEMIىسوي نب دمك عمركاسعلا  iles Je LPوم نب  

LUIذنموي وشو ةعرد بحاصرمأو  CIEدبع  wallنب  Soهيلا ديني  

freرواجا ىكانصلا نارع نب ميهاربأ ىلاراَسو ه]بج ىلع هوبطلغ »= اهعيج فق  

 )1( Les صمد. F et M. portent ىظايبلا

(2) Voyez ci-devant, page 510. 



 ناس جب

 هلخ داق ساف ىلأ هب ءاجوريزولا هيلع ضبقو همم هنكماف هل هلذب Je ىسوي ىبأ

 رحنن اكهولققف SNS ةلودلا لهأ هب باترأو

 وج \s ىناطلسلا هيبأ AT ركاسعلاب دهرهسمو هيبأ ىلع

 هتالامج نينامتو نامترخا dut ىلع بثو دقوج يا ناطلسلا ىبا نمفشاتوبا ناك

 ياو رصتنملا هتوهأ بلطل ركاسملا Sr نارهوب هلققعأو هتوهأ نم هريغل

 dl = À امايأ Pol ىرطيت لبجب نيصح دنع |وعنتمأو رمعو ىايز

dalنم ةعاج ىف نايز ابأ همبأ تعبف  dll,ممم  pol coupeريزولا  Eole 

 وسهو dal] lues Lez هدلو ضعب lus ىناسار.لل رباج ىب هللا هيعو ىسوم

 اهذعم ةنيدملا لبسها ىف ىدانو one نم canal Ro pau الف نارهو ىف هسمكب

 هوسلجاو هباوقدحاو هولزناف اهب مزتحا دقو هتقماع ىن مملا dass هملأ اوعربف مب

 ىبأ نبأ نايزوبأ قسحلو م تروزخ نبا دلبلا بهطخ كلذ ربك ىلوتو هريرس ىلع
ailوبا لخدو همبأ ىلا اهنم رفف وجوبا ناطلسلا هعبتأو ناسملت ىلإ ايجان  

 يا ىلا ربدل غلبو tabs pass ماقاف بارخ اهراوسأو للط ىفو ناس توج
 دهتملا ةنذامب هوبأ معةعأو Lans رمسلا ذغاو ىرطمت نم لفجاف نمفسشات

 هضرف ءاضقل قرشملا ةاحر ىنوجوبا هملا بغرو هلتق نع ىناجتو اهنم هلزنتساف

 الف هب الكوم ةيردنكسالا ىلا ىراصنلا راجت ضعب عم نيفسلا هبكرأو هفعساف

 كتعبو al كلمو قعسان هليبس ةيلخت ىف ىراصنلا وطال ةياجب ىسرم ىذاح

)1( Le ms. B porte ةروزربج et le ms. C 55e 
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 aa لا

Las al39| وأسس  allاسو هل 356  pal, AA Lgte 
 Les ea ىلا ءاجو | ai ik» حرش ىاتسلات رمأ هيلع بعصتساو برعلا

 Lie ايراه نيفشاتوبأ جرخو LS Les نيفشات يأ al ركاسع مزسشو برغملا

sbممتاشم ىف ديوس ءايحاب  Jessىنيعست ةنس بجر ىف ناسملتوهجوبا  

 نب دمحم عم ىنمفشاتوبا دفو م ةبعوتسم اهلك امحالا هذه حرصت مدقت دقو

 هدادمإب ةركلا المومو همبأ de اخيرص سابعلا يأ ناطلسلا ىلع ديوس يدش فيرع

 نب دمحم ريزولاو Lo last ىف نهفشات و بأ ماقأو دعاوملا هل ,Jet ناطلسلا هلبققف

 LUE ONE AP EE RE لاله نإ شوي
 ىف ههلا لسوقيرم اكرم ىب ةلود ىلع هقلاطتقسا نم ds Let نيا ناطلسلا

 Less كلذ رجالا نبا الخ هيلع هدادماو نمفشات ىبا Bye نع مدصي نأ

 Jar el ٠ ايا هنملأ ردك نأ ف سابغلا ا" نادطلتلا ,ble قا جاه gl ىم

 Je pol 3359( كوي وهب ,paul سراف gi هنبإب رايخسأ هنإب كلذ ىف هيلع

Risنبالو هناطلسل  aiناطلسلا هلزميناو هرسما رق ىتح براغلاو ةورذلا ىف  

aix ta bio ulقرا يزعل نلف نار  NO00  
 ,ul هركاسع ىف ناسملت نم حرخ وج ىبا ىلاربخل خلبو ىزات ىلا أوهتناو هل

 ناتسملدت de لطملا دينرو ىب لبج ءارو ىنم نارمغلاب كونو هللأ ديبع ىم هءاهلوأ

 نم ىزاتب ىب رم Se) ركاسع ىلا نومعلا نتءاجو لديجلاب Lo كلانه ماقأو

 ىنيفشاتوبأو Je ىباريزولاراسو هوؤغ اوعجاف نارمغلا نم هبارعاووه هناكم

 نم هعم نمووسجح !با اوهص رث ىفالحالا نم ىجان نب ناهلس مليلدو رغقلا اوكلسو

staنارمغلا نم مناكم جارفلل  Bléنممزبنم اولو رف ةعاس  LS,ناطلسلاب  
 حامرلاب Lans هولققف نيفشات يا باككأ ضعب ,dsl طقسف dus sr ىبأ

 se ناطلسلا ىلآ هب اوننعبف لالع نبأ رثيزولاو نيفشات ىبأ هنبأ ىلا هسارب أو اجو

 de هونكمأ رث امايأ نيرمونب dates هاققب نيفشاتوبا هوها 25 اريساريع هنباب



 رشف ١

 نيرم ىب ريكاسعو ريزولا مينو قضت ىدحاأ ةنسرخا sut لخدو هلمقف

 وبأ ماقاو برغملا ىلا اولفق رث JU نم هيلع مطراش ام ميلا عفد ىتح دلبلا رهاظب

 هل بل ةيو برغملا بحاص سابعلا ىا ناطلسلا ةوعد ميقي ads قيعطا

«deربانم  En RAD Let, Hsنع طرقشأ ية لك ةبيرضلاب هيلا  durs 

 dal لنتقم del, LI رئازهلل ىلع ىنايز ابأ هنبأ ىلو ناسملت كلم املوجوبا ناكو

 هنوعدي ةبغز نمرماع ىنب دفو هءاجو اكيرصو ايجان نيصح lol 54, ضعتما

 ىناسملت ىلا اعمهج ,les رهغص ىب دوعسملا .RES es ماقو مهلا راسف كلنلل

 برعلا ىف [JU نيفشاتو بأ برس 4 امايأ اهورساحل نيعستو نيتنث ةنس بجو ىف

ob alors Larsقحلو ةنسلا نم نابعش ىف همزهف نمفشاتوبأ هملا جرخو  

 ىنيفشاتوبا تعبو لاوش ىف ناسمل3 Las دواعو لقعملا ءامحأ فلاتساو ءارصعلاب

tagهءاجل برغملا ىلا اكيرص  ogنايزوبأ حرفا تريروات ىلا ىقتنا الو ركسعلا نم  

 دفوف برغملا بحاص ىلا ةدافولا ىلع هيأر مججأ م * Last لفجأو ناسملت ىع

 هدنع ,pl هودع نمريصنلا هدعوو همدقم ربو ةمركتلاب هاقلقف ,Lg هيلع

 ىنيفشات أ كلم نيح ىلا

sb,ىيقفشات نبأ  Earl,ناسملت 3 برغم حاط  

 بحاص ةوعدل Less اهقمو ناسملت ىلء اكلم نيفشاتوبا رممألا اذه لري م

 ذنم ةهلنع ss ىتلا ةبيرضلا ايدومو ماس ىبا ناطلسلا نبأ سابعلا بأ برغملا

 ٠ هيلعوضنلا ىف هدعو رظتني برغملا بحاص دنع mais نايزوبارهمألا ,ssl كلم

 باجاف ةيكولملا ناعزنلا ضغب ىق نيفشات يا ىلع سابعلاوبا ناطلسلارمغت ىتح

 ةنس فصتنم كلذل راسف ناسملت كامل ركاسعلاب هزبجو نايز'ىا:ىاد



of» 

MEىنيعستو  AS «sb ai ETSونا  ailضرم هقرط دق  | dis)كلمه $  

 معدانص ىنمزعلا نب a هتلود La poli ناكو ةنسلا ىم ناضم Là هنم

 قاكو «(بتلافكب ماقو هنانبأ ىئم PRE هناكم هدعب ىلوف ةلودج هيلا CAE ىناكو

vuesةيبازلا ىنياوهو وهج أ نب  «de EURنم ودار  aidéهغلب الذ نيفشات  

 Ji «sels زعلا نب دجأ لمقو us Jess برعلا عم ممسلا ذغأ ميشل

 برغم ا ele ةرامعلا نا ىايطلسلااىلا ri غلب Us ىيفشات ىا هةيحأ ىبأ

 مدقتو dal ةوعد Las ماقأو LS Les ناسملت ىلا سراف وبا راسو هب لكوو ساف ىلأ

 دو داحح كفا سلدقو old نم اهدعب Les LS Les ةنايلم de LS ile ههبأ ريزو

paxel, à L<حلاصرسيزولا ماقأو تمومكتات نوصب ةهبازلا نب ىقسوي  sos 

à) «de بلاغ هللأو Lu برغملا LY° داولا دبع ىكب ةلود evil, 

ob 2) ءاليتقسأو برغم ا بكام bal نا ناطلسلا sb, 

 4 دق لقعملا نم نمسح دالوارممأ le نب Le نب ET as ةيقرشلا داليلا

 تمدقتو قوقرب رهاظلا فكلما (sx نم رصم كلم لصتتأو ىنيعستو تالق ةنس

 ةجح ءاضق دعب هاهو هيقلت ١ = هموق نم هلكب ,dial هيف ut ىلآ

 كولملا ةداع de» ةددلب عداضب م نكي Las هفرطي برغي أ Ml 4 ةيده



of} 

  Lex) fieةأاهابملاو  CRE Lesاهيلع ةافاكملا ب  SU hpعماضملاو

das Se كلانه هقرطف كلت Rs. مايال «sb نقم هلسري هنأو JAI اهلماح 

Duke .سراف اب dal اوعدتقساو نيعستو تس ةنس ميس pré ىف هفتح 

 ساف ىلا هب اوعجرو هناكم هولوو ىزاتب هوعيابف  ob Mنم وم ىبأ نب
Less سراف | ناطلشلا ةوعدب Lol, اهيلع ارهيمأ ناسملت Ai ds أومعبو لاقتعالا 

 اهكلمو اهيلاراسف : AUX LSقسوي  dat) LPلصتا دق  «Se sLalرماع

ol تا دامت ىلأ sul, كلذ ىلأ هوباجاف هيلأ ds اوةعبي نأ ىلع اليزج ءاطع ممل 

ble ه]إمقب اوردابف pre هو ذقفتسيل برعلا احلا ضعب ممضرتعاف ds اوراسو 

 هسأو  A ob =) das aiتماقتسأو هباهذب ةنقفلا تبهذو هلاوحأ

 اوزمحت نيذلا طف لأ ربح انيلع ىقبو ةيناغلا ةتانز نم داولا دبع ىغب ةلود ىف

 و ةلودلا لوأ ىم نيرص ىب 4 مانم  RS phنب ىلع :اتانضف ىنم [ gliةوخأ

 شكارم مئارما زودنك ىنب ربخو ىلع ىي هللا عاط  Aاهيو مرابخاركذ ىلا عج

se ailدبع لأ نم ىلا ةبارقلا  |A GAنيدهاجملا ةازغلا ىلع م  

 ماهقو ol دمع ىنبرمأ ءانهقتإ ذغم رجلا ءارو نم ةيسل AN ةرسيزجلا داك

 seal لع ىلا هللا هلي نمالا لاوحالا ةفمعض ةهماحل ةاهلق Lee رجالا نبأ
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 ىم  Jusةتانز  ailأصوصخ برغملا كلام ىنيمستقملاو كلملأ ةرك  Seنيرص

  ehلول الو يزعل  ae eyesلريصا ابق بو  statل ال

 قرستب ةينولطقو ةنولشرب لهأ طمقلاونب |  Fireراطقالا ىف رشتناو  Leىنم ناك

 ىف اوسفانتو نوملسملا كلاذل ضعتماو ةيسنلبو ةمليبشا ابيتخاو ةبطرقرمأ

 دادمأو دابا  Josملاومإب , 4 cel Lu Rssءايركر وبا رهمالا كلذ

dial هيلع أودفوأو هيتوعدب مامقلا اورثأ أونا ىأ دعي مددم ع هتابرقمو 

  cris “ls AÂRLAASدبع ىل  SL, “L Je GAىناطلس ى مزمعأو هيلع صرخو

  NT dauصالخ نب ىلع ىبأ  Lis drisبنهاذملا هيلع هيو لدييبسلا هلرعوف

 هنذاتساو هينبل ةسفانملاو  un poleايهتغاف ةودعلاب دابجل ىف منم سيردا

cols) d2s 5ll نوديزيوأ ىلا تالق ىلع ةتانز ةعوطم ىم هل دقعو Lio 

cmd ya ىدحا ةنس"ربلدنالا ىلا اولصفو قا دبع ىب dll دبع هع 

last: برغملا ىلا سير دأ نب مماع عجر À ممتماقم تامر sL,4 ف مراتا 

 مسفأنو ةبارقلا ! Jusبرغم كولملا ءانبا عقجاف هلم ىت ةتانز |  CPديع

 دمحم نب نايزو نجلا ديع نب ليدنم نب دياعو نايز نب نسا غي نب كلملا
Fes نم fes فخ ىهف اوزاجاف SLI ىلا ةزاجالا ىلع |ودقعتف يوقلا دبع نبأ 



NT” 

 ناكو  asنمزاجا  Robeني ىسةعونب  ot CSىبأ نيوبع نب قانسو

 ةماه نيركي  féeين راثا اهل تناكو مهاربا نب ناهلس  SLAةدومح تاماقمو

 ناكو  causeنب , LL snكلزان  Sahelدمع ينيو  {dllىادولع نيصبحب قمل دمع

 ادد هدبع ىلع اولؤنو  RUEدبع نب سيردأو قكل دمع ىب هللا دهبعونب اكو

  ae dlماس اوه نم ةييطع  Pءاسنلا طوسل ىقيقش اناك سيوداو هللا دمع نال

de DS سيردأ des نبأ دمحم هللا دبع نب بوقعي رشأ PSE [hs] ce 

 تالث ةنس ةماقك , عقب ناطاسلا  AE 7 ml à waىقبو هلزنتسأو هع

 دبع نب بوقعي  à 3هلضاقنتا  aixنب ةحللم هلقق نأ ىلإ تاير ىف  deنم

 نمتسو نامت ةنس ناطلسلا ءايلوأ  desىم ناك الو هناش ناطلسلا 00[ الس

Hi اذه ةبارقلا ءالوه هماع سفن هانمدق ام كلام gl هنبال ناطلسلا دبع 

 سيردا نب دمحم قلو ارضقتناف  rasنأدولع  Gbهللا دمع نيوحر نب ىبوم

  Jusدالوأ هعمو ةراغ  LP ES Li dsاولؤن = نقايطلبللا ملزانو قبلا دبع

Jus مقسفأنو اقوس styd ابب Lab نيعبس ةنس سلداتالا ىلإ ê let هدهع ىلع 

 ىف ةتانز  buis Lureناطلسلا هالوف نيعبس ةنس سلدنالا ىلا اهنم زاجاو

 ىلع رجالا ىبا  EFكلانه نيدماجلا ةازغلا  Leمتبيتك شبك ناك  Jaملوش

  3: 7دبع هاهأ هناكم ناطلسلا ىلوف برغملا ىلا داع نأ تبلي  pe) À Edمنع

CS نب ىسيع نب ميهاربأ نيدفاجلا ةأرغلا ىلع هناكم ىلوف ناسلفيملا MES 

cils polركذن ام ناك نأ ىلإ  

 اضدعب قح دبع Lee هنبأو هدعب نم قحل دبع ul رمخو

 ىناطلسلا ىلع دفوو هيقفلا ناطلسلا هنبأ ىلوو رجالا نبأ يملا ىناطلسلا كله امل



 مَ

 نات مع 45h لرا هيلا راكان saut lee ىلا one ني ةيرقعي

asusلققو ةهنارصفلا شومجب عقواو  espىلع بلغلا هل ىوقسأو هنند  

 ناش هعم aile نوكي نأ عقوتو هتيغم ىشخو هرمأ ىف رجالا ىبال ادبف سلدنالا

Casتايه ىوا عم ىنيطبارملاو يفت نب  Lesونب هستبارق نم  

dasىف هانركذ اهسح شرامقو ةقلامو شا ىداوب |و درفنأو ابكلاه ىن هوهساق  

alعمد  balaiضقتتنأو  Lau taleىبأو () ليو ديعوبأ سلدنالا ءاسو رز نم  

 ةينارصنلا شويج اوديختسا دق اوناكو نماسملا دالب ىلع pale اوذاكف ليلدلا

 GA دبع نب بوقعي ىناطلسلا مدق ct املف تايه ىف اوثاعو ةطانرغ اولؤنو

 بلقو هسفن ىلع اعيج رجالا نبأ RARE ميديا هب راوثلا ءالوه لسصو سلدنالاب

 Lo ناكو هتقبارق نم صايعالاب هملع رهظتساو نجما مهل فسوي ىبا ناطلسلل

 قلل دمع نب سيرداو هللا دمع نب سيرداو هللا دمع نيوسحر دالوا نم ةبارقلا
 امل 5 دبع ىب دايع ىا دالوأ نم هانركذ اك ءاسنلا طوس ىلا اعيهج نوبسنيو

 داهجلاب ةيروت سلدنالاب ad هنم ريكفلا اور عشتساو ناطلسلا نم ةفيخل اوسجوأ

 سحا ىتم فسويوبا ناطلسلا ناك دقو de ىع ارارف © لوشلا نع اذابتنأو

dassهيلع اوضقتنا اذا كلذ ىف ممم  Ra,تعقجاف سلدنالا ىلا  feدنع  

 ىنيمفشأاتو لوزن دالواو ىاغسو دالوأو هانلق Kad دبع دالوا نم ةباصع رجالا ىبأ

 خيب AE لاوخا ىلحت دالوأ ممعبتو دم ىب نم نيغيبرمت sus Cars نبأ

 برت رادل ةتانز نم Quel ةأرغلا ىلع مل دقعي ام rs el نبأ نأكو ىسويي

 ىلا هفارصنأ دعب قمل دبع هيخالو نيعبسو تالث ةنسوحر نب ىسومل الوأ دقعف

 نب ىسومل دقعف ,Len رث هانلق اك Leo اهفارصنأ دعب ىسيع نب يه أربال مث برغملا

dal se,ةسايرلا ىف امدق هل تبثو هخايش ىلع  dyناطلسلا عافد  

dans ie ms. B.لير دمع  Onlit(1)  

@) Lems. F porte كوشلا 



 هعو

Alةرامالا تلوادت 3 مع ىسوي  Rasمنيب ام  assعتموع  Lessلبق دقع  

 ىنيفشاتلو تاوزغلا ضعب 3 قل دبع نب دامع ىبا نب ىلعل ةرقفلا نامزا كلذ

 ةيغاطلا اوضرتعاف ie نب ةحلط هعمو نيعبسو عست ةنس ىرخأ ىف طعم ىبأ

AAA CRUEناطلسلا نمبو هنهب ةنتفلا نثدح ةروبطلا مل  

 ةتانز ىلع دايع alu ىلعل des هبورح ىدحأ ىف رجلا نبأ دقعو فسوي ىبأ

 هيلع bb فقسوي Al ىناييطلملا عوج Ernie هتيأر 4 (file اعيج

 نبأ ناطلسلا هنقلطا ىا ىلا ارمشسأ هوقاتساو Jante هنجأ ىلع ةكرعلا ى اوضقتو

aنب ىبوم دبتسأو بوقعي نب فسوي هنبأ عم هكلبم دعب هدقع مس  

Lolدبع: هوخا هدعب نم ابملوف كله نأ ىلا سلدنالاب ةازغلا ةرامإب اهدعب نموحر  

SAT GAدبع هوخأا هدعب نم ابيلوف كله  (Galىنمعستو عست ةنس كله ىأ ىلإ  

Lil) sale ts,دبع نيبو هنبأ هدعب نم ىلو كله الو نيملسملاودع ىلع  

 مثناوخأ ىلا Rose تلقتنا نأ ,Aie ىنب ىف ةلصتم ةرامالا هذه تناكف )34

 اهسح هدعب نم ءالعلا با نب ناقع esse جردناو Press ءالعلا ىبأ ىنب نم
 بوقعي نب ىسوي ىلع لزنو ب رغما ىلا عجرف قانسولا ىسمع نب مهاربأ ,Lol ردكشلت

 هللاو ىعو ربك نأ دعيو رهدلا نم نيح دعي ناسملت Las نم GS هلعقو

 عمو salés عبس ةغس دامع ىبأ نب ىلعي كلبم ناكو هرمغ برال رومالا كلام
 نمناقو تس ةنس Le نب Lake tés عست ةنس ىنبف اتوب نبأ

D ja يش امتع نب قل هيع نع ya 

 ديم دلو ىنموشهو مابيس Legs ىنيرملا فكلملا صايعأ ىم Nr Gi دبع ناك

(1) On lit ىنيلهمملا dans le ms. B. 
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NAS Lylءابمالا نات قفل  «deدعب ىنيرم ىب  Gal NAS F4نافع دوبأ كلهو  

= XAS di] ىرو نهيعيسو es di sL,1 مايأ وخلا Jos Re Lp! 

 وحر rx جنم هجورهخرمأ (os LS APE بوقعي LP قسوي ناطلسلارك ىف أذه

 زاب ناش Eee هرابخأ ve دانركذ Lo عهبرلا يأ ىناطلسلا de» بوقعي نبا

 ةتانز حو هيقفل | ىاطلسل | cel el وبأ ,Says Lu سل دنالا للا أهنم

 ىبأ ديلولاو بأ ضقتنأ ,Cut برسل رادب Ce LA نم <? دوباجاف هلاققعأ طا

 2 تعقوو Lilas ةطانرغ الا فقفحزو aille dual عيابو AR el سيعءرلا

 5 قيسو اريسأ GA دبع )48 اهمأيا ضعب ىف ذخأو ىنمقيرفلا ىمب اهرهاظب

 ىلخو ds el bol يافوحر نب نامعلا هع هعم ناك ديلولا al ناطلسلا

 ىب GT دبعل هناكم ةارغلا ىلع دقعو كلذل هب باتراف هناطلس ىلأ عجرف هنع

 de ts» نب GA NAS هعم راسو مانيب دقعنأ مع ىلع ei ىدأو ىلا شويهل وبا

 ىلا زاجأو ةيغ اطل L Lai قل ةيبفاغم rs | ىمدو هنيب تعو EX هناش

rexb drawهب  le il LP CSSديعس ىا'ناطلسلار اصح مايا ىقزعلا  sl] 

 ديعسوبأ ناطلسلا دقع 5 ةروكذم راثأ هنود عافدلاو < 35 ةياج ىن هل ناكف

 لزنو ةهقيرفا ىلا نانقع LS قطا دبع لتراف disc a ad ىحل مسلا

d'in d Lesةرشع م  NAS 3] «deناطلسلا بحاص رع نب نما  | «CSS 

Dal |هل برطضأو هأرق عسوأو 4,5 مركاف رغتلا  AAAةكاس ىم ةشرلاب  

 ممدقأ 3 Jadl نم نيسهو ةيام ىلع هباكحأو هاجو هم 5 ىف اغالبتسا دلبلا

AEرمف سنوتب  Roisةلح اب درشأو هسفنب قا دبع طلخو  dial, 

 el كيس نب ,sut nues) NEC LL, de, à رابظتسالا Se هلحأو



 هع

 فوصناأو Lhassa نع موي els قفل دبع LE, AE ظلغتساو هتساير

 ASS نشنودت نما Lao جرخو هباجاف هيخا ىلع ورمل ىف سراف ابأ لخادو ابضاغم

 ىيفشأت يأ ىلع هلوؤزنو ناسملت ىلا قل Sas ضصولخو سراف أ لمقمو مربخ نم

 هانركذ ام نيرشعو عست dau داولا دبع ىنب ركاسع عم ةيقيرفأ ىلأ ةوزنغو

 Be دهم ىناسملت ىلإ pd دبعونب عجر امل رت ةيصفشخلا ةلودلا رابخأ ىف

 بوصخملا ناطلسلا نارع يأ نيارقو dre bat ىف سنوت ىلا ىيكيوبأ ناطلسلا

 دبع ىحأ نبا ol أ ىلع ضبقتو برعلا al ىلا صفح Sie نم سنوتب

Gdنب  ieدبع عجرو حامرلاب اصعق اولتقف هباكعأ نم ةمل ىف  Edنامقع نب  

 زازمعاو ةماركلا نم ايوبقم نيفشات ىبأ دنع هأوثمب ماقاف ناسملتىم هناكم ىلا

 ناكشملم md 43 Liu مكقا موي نمفشات ىبا élec كله ىأ ىلا ءاشرام

fakeهاغباو نمفشاتوبا كلملارصق دنع اعيجاولتقو نيثالثو عبس ةنس  lee 

 تعطقف هيخا نبا تباتوبأو اذه gd دبع هليزنو ىلع نب ىسوم :Nos دوعسمو

 رابخأ goes اهسح ىنيربتعلل ةربع رصقلا ةحاسب عوالشا تكرتو مسوعر

 هدحو هلل ءاقبلاو نمفشات أ

 سلدنالاب Lol ةأرغلا ءارمأ نم ءالعلا a نب لكم نع 7

 و Fes de ; sb dise لهأ قمح دبع دلو نم sul طوس دال je ناك

 ربحالا سيردأ ie ناك هانرحذ كى يقيقشل ابينبا هللأ NAS 3 سيردأ دالوأ

 ىم LYS هللا دبع ىلخو هلمق هللا دبع كلبمو )2( تينطرفاتب هيبأ كلم موي

)1( Dans le ms. B on lit c>2)) نب Le ms. M porte نسزر دفنا 

(2) Les mss. portent تن طرفأت 



 هع

 دبع نب CS pl Jul سيرداو وحرو بوقعي Ps هلسن Ras بعشت دلولا

fi Lies adهلع  Muاهانا همياقعفاا نانع  Lau3: ىيغجرأو عست  syاهب  

 اهب ىئراضملا ةروث ناش use ESS نيسؤو نات dau بوقعي هع ىلع كلذ دعب

 نادولعب هللا دبع نب بوقعي قحلو قحل دبع نب بوقعي اهصلخساو هانركذ م

 اوؤتنأو Ney yale اهو سيردأ هعونب هرثأ ىلع جرخ اهب عفتمأو ةراغ دالب ىم

PA reناطلسلا مميلطو ءاسنلا طوس دالوأ ةفاك عب كو  Jus bad 

 شلاحنالا ,dl مغلا de رماعل دقعو JA ىلع كلذ دعب ملزتنسا رث ملزانو ةراغ

gare dauرفو رماع نب دمحم عجرو هللا دمع هع نياوحر هعم زاجاو هانركذ  

 ناطلسلا de اوجرخ 3 نب سلدنالا ىلإ اهنمزاجاو نمنامت ةنس ناسملت ىلا

 اومدتعاو قحلل دبع y) دامع ىبأ دالوأ معمو نمتسو عست ةنس قد دبع نب بوقعي

 طوس دالوأ زاجاو Lots omis Gil de لاطلسلا مل ,al ىادولعب

 fre رماع عصجرو nos Les أورقتساو سلدنالا ىلإ ةفاك دايع ,A ءاسنلا

 ىنمتسو نامت ةنس هللا دبع نب بوقعي كلهو ركذن ام مربح نم الكرز دلير

 دالوأ نم هونبرققسأو de نم AL 45 خفلا ,LL نم ةلوبغب هنازتنأو Arles ىف

 ىناطلسلا مايا سوسلا دالب ىلع اريمأ تباثوبأ tal ىناكو برغم اب ءاسنلا طوس

 نم برغملاب هوفيو لؤي مو نمعستو عست ,deu LS عقوأو بوقعي نب فسوي

 هلسن بعشت El) دبع ىب هللا دبع انباوحرو ءالعلاوبا هناوهأ نم ناكو ذمموي

Lasىبوم هنبازاجا رث سيردا هع ىنبا دمحو رماع عم سلدنالا ىلاوحرز اجو  
 ةلودلا نم ke ىلا عجر رث ءاسنلا طوس دالوأو دامع بأ دالوأ عم نيتسو عست ةنس

 اهبرقتساو سلددالا ىلإ اهنم زاجاف ناسملت ىل؛نمعبسو سم die هينباب رفو
 ,M قلل دبع نب ىبحي ىبا دالزازعم ls سمح ةنس ءالعلا ىبا دالوا زاجاو
 هللا دمع مريبك ىلا متساير ىف نوعجري اوناكو سلدنالاب اررقتساو لوزن نب نانقع

(1) Ce passage forme une parenthèse. 



 ع4

 db قل عن ès ناك es db able, el نيل هل ايفو 2H لبا ىلإ
 نمعستو تالث ةنس هتاوزغ ىدحأ ىف ادهش كله ىأ ىلا بصنملار ارقتسا لبق
 اهةيبرغو ةقلام ةيماح ىلع ءالعلا ىأ نب ىنامع هيخالرهألا pl عولخم ا دقعو

 رصن نب ىسوي نب ليعامسأ نب جرف ديعس Gi سيء لا هع نيارظنل ةأرغلا نم
 ليم اطعا EEE PMR يايا دس دل ا رداد
 ةواغ 4 هوزاجاو رمالل |ذه brel dise برغملا بحاص 54 Rs ةوادعلا ران

 كلذ نم ناكو رصقلا ىلع رث شئارعلاو الهصا ىلع بلغتو هسفنلاعدو اهب راغف

 مرتعا الو سلدذالا نم هناكم ىلا عجرو نامت dau عمبرلاوبا هملق نأ ىلا انركذ ام

 ةطانرغ بحاص شومهل ىبا ىلع جورخل ىلع ane ىبأ سيءرلا نبا ديلولاوبا
 لقتعاو هملع هدعاسف ءالعلا ىأ نب ناققع dalle ةازغلا ريش كلذ ىف لخادو

AAسيءرلا  LIىلومسأ الف ةرشع عبرأ ةغس ةطانرغ ىلا نحزو ديعس  Lyaleدقع  

 مر قمل دبع ىب ناقع اهنع ىرصو ةتانز نم نيدهاجما ةأرغلا ةرامأ ىلع اذه ىناقعل

Giىبأ عم شا ىداوب  salفوحر نب قسد دبع نيوهج راصو  ileدعب  
 هتيص Less دعبو اذه نامثع ةيالو مايا ترقساو هانلق اكةارغلا ىلع اش فكما

 نامت Lau داهجلل نيملسملا هخرصتسا الو هناكم ديعسوبا برغم ا بجاص صغو

 45 منع عجري ىتح هيلع ضبقلا يلع طرتشاو اذه ناقع ناكمرذتعأ ةرشع |

 ةروكذمراتا كلذ ىف هينبو as ناكو اهرصاحو ةطانرغ ةيغاطلا لزانو كلذ نكمي

 بلق ىلع رطخي مل ام dax اذه lie دي ىلع ةينارصنلا ىن نمملسلل all حاتأو

pre salنمملاسملاو كردلا !.ايدعا دحلتف  AREكليم نااانما  solهايلرلا  Liu 
 هردغ ىف اوعز اذه ىنامقع ةاخادمب هتبارق نم + دولا ضعبلاهتغإب نيرشعو سم

 نم قورسحلا نب دمحم هرييزو هربمأب ماقو 4 غلبي م ايبص دمحم هنبارمالل بصنو

aileمتلود  sautضقنلا ىف نامتع دهب ةلودلا نامز ىقلاو هيلع  Pb 

(1) Les mss. 8 et M portent tee نب GA دبع 
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pale yesىنرئاتسافرمالا 2 مهمسأقو  HEلاوما ريثكب ةأزغلا  à sdىتح  

ELITEنع ههك فى ىاملا رادأو ةلودلا ىلع ريزولا  la]هنهب ام دسفو 0  

LL Lars ol ess sl dlريزولا رادأو  shهقبأرق ىم اوفكدل بصندو نأ قى  

Jadl dsileةلودلا ىع هناشب هل غشيو  NAS CP—S ) LS CS aeهللأ  

 sl «de مسلا ك- عم دقعو هدلوو هريشع »2 هركس عم ire درفتو هيلأ أولياستف

 (LP he ىأمت ةنس Kara al ناطلسلا ىلع كلذل ,axsll دفأوو برغملا ىلا زم

JE,دصقو ههثشحو هبراقأو هيوذ نم أوعز سراف ىلأ ىف ةطان رف ةحاس نم  

 اهناسور ىميبو كنيب نك )1( سودنأ Li أذأ ES هزاج ةضرف Lee ةيرملا

 لؤسنأو ابكلمف Leull كيكو مب ردغف هتربم < LPS 920 هيلأ Lei ةاحادم

 Les الزان ناك ةينابولش نم ديعس 2 سمع D La ge Less هلاقثأو همرح اهب

 تمرطضأو ءاسمو اخ ةطانرغ ىلع تاراغلا cs رمالل هبصنو هيلا فنحن

 ةلودلا ىنم هناكم ىلا حجرو نيرشعو عست ةنس كلذ تف ةأزغلا ةساير ىم هناشل

 هدحو هلل ءاقملاو كلذ ri كلهو

)1( Dans le ms. F., la place de ce nom a été laissée en blanc. Le ms. C porte سر دأ . Je pense 

qu'il faut lire رجودنأ 



gs JAمرمأرهصمو هدعب 0 تاك كا هنبأ ةساير  

 هنبأ هموق ىن هرمأب ماق ءالعلا با نب ناققع ةتانز بوسعيو ةازغلا يش s كله امل

 اك ىنيدهاجملا ة ةأزغلا ىلع ديلولا A ىب هللا ديعوبأ ناطلسلا هل دقعو رماع تباثوبأ

 هموقل انما ام ىأر ذوفنو ةباصع 5 ,S ةمكش 8,5 هناش مظعف sl ناك

 اهيلع دادبتساو Las ةوقو سأب LT اوناكو اهدوع نم lies Le ةلودلا ىلع زازمعأ

 Ji. à هيلع داديتسالا نه Lisa ديلولا تا نب دمحم ناطلملا ناكو

 Et Role ىف ,(fe ses مجارأ هيفستب POS le Lars ناكف ةرقكلاو

 ذغتساو ةيغاطلا ىلع Le ىنيثالثو ARS ةنس نسف a ىناطلسل أ ىلع حفو

daخفلا لمح هتلزانمل كلام !اريمالا  date salىف نسم ىبا ناطلسلا  
 ناك نه tal ضعب كلذ ىف اولخادو هب كتفلا اوعجاو اوركنتف مناش

Laureالو مدعاسف ةلودلاب  xs)ليش  ES,ام هناش نم  Lensقخيزو  هركذ  

 نيم عجري ,Dsl هنمب ىف [dsl, a نبا دصقو هيلع خاناف ةيعاطلا

pنيمدسملا ركاسع تقرتفاو عج  Jetةطانرغ ىلارهالا نبا ناطلسلا  dau 

 هلوطسإب Los, sad هيلا ,Le هقيرط نم دصرم هل اودعق دقو نيثالثو تالث

 هقيرصب هوقلو هملا اور دابتف كلذب ربخل ميلا قيتساو ةقلام ىل رجلا ببكرل

 هستاجولعم نم pole هتعينص ناش ىف هوبتاعو هوحالف del لحلم

 نع اعيرص رحو هب هوقح اف Rule كلذ كذف ph Locle اوروتعاف die مجاحو

 ىلا هباوعجرو مناها ةقفصو غتعمب هوطعاف ىفسوي همخأ ىلا اوقعبو هبوكرم

 لمكتسا إو كلذ ىلع JU ترقساو اولعف ىتلا متلعفل fe رذح وهو ةطانرغ

Sellىلا همازع صو ناسملت خف نسل ربا  sledl8 78 نبا لخاد  



 هون

 كلذ ىلع صرحو الوبقو اقاعسا die قداصف هدابج ناكم سلدنالا نع متحازا

 قسم ف ناهلس sal رضو ناطلسو روصغمو سيردأ dial eut بأ ىلع ضمقتو
 de JF نبا ضيقت الو نيدسللب عاقيالا 3,51 ىيرط موي ىفهل ناكو ةمغاطلاب
 ىلع سنوتتب sas ةيقيرفأ ىلا ميرغ 4 امايأ قبقملا اعيمج معدوأ dial تباث ىبا

 . bar نأ fre قثوتلاب نسا وبا ناطلسلا هملازعوأو ىيحي y ناطلسلا انالوم

 ,pros مللقتعاف سلدنالا ىف داهجلاب des مايا اههلا هوفلاخيو برغملا جاونب

LIتا ىناطلسلا ةدس ىلآ نيكارفات نب هللا دبع دمحم  dlبتكو  dalاعيفش  

 راصح مايا Lis لةحأ اذأ ىتح متماركو FD نسحاو هتعافش لبقتف ميف

 " الو US غلقتعاو ميلع ضبقتف هدنع مب ىس نيمعبراو ثالث ةنس ةريزهلل

 بحاص كلام ىبا همخا نبا روصنم مزهورمالا ىلع نافعوبا ريمالا هنبا ىزتتنا
 Ras اثر لاقتمالا نم معلا اف ةسانكم ىلإ غلف تعب aval دلبلاب db ساف
 نم ىروشلاو 41 لحم تبات ابا لحاو هناش ىلع مي رهظتساو ءاطعلاو ناسحالا
 ميلع راثو Fe Ses اهيلا عزدف ديد دلبلاب ركملا ىف sa سيردأ لخادو هسلجم

sd)فيرلا دالبو ةتبس ىلع تبا ىبال دقعف نانع ىبا ناطلسلا مكح ىلع أول مذ  

 كلهف كلذل لصفو دنهلو JU ف هدي قلطأو هترامأ لحم سلدنالا اهبنم ىراشمل

 راصح نم ناطلسلا ركسعم ءازا ةركسعمب نيعيرإو عست ةنس Sos نوعاطلاب
sal aluىف هناوخارقتساو  AUناكى ا ىلا ىدقالا برغملاب نانع ىبا ناطلسلا  

 ءاش نأ هركذن ام سلدناللاب ةازغلا ىلع هقيالوو سيردا هيخارغم نم

 ados هللا



Jos ةازغلا ىلع هترامأو وحر نير ني ىبح نع A 

 هفيراصتو كلذ ادبمو ةيناثو ىلوأ

 نورمتك ىونب هل ناكو قملل دمع ىب هللا دبع دلو ريبك هللا دبع نبرحر ناك

 اوزاجاو فسويو cles nets رعو ساعلاو قمل دمعو ىدوم ممم fes هل)سن بعشت

 مدعبرع ماقأو هانمدق ا؟ىناسملت نم ءاسنلا طوس دالوا عم [Dao لأ ملك

 مهاربأ دعب ةازغلا ةرامأ ىبوم ,Le مقحل رق دلولاو لهالا اهب ذختاو ةدم ناسملعب

 ىلا اهنم tel, sols ماقأ ةأرغلا ىلع قلل دبع هوخأ هدعبو ىنانسولا ىسمع ىبأ

 ةرغلا ىلع اهب Les سمح dau ءالعلا ىبأ نب ناقعو ديعس ىبأ سيءرلا عم ةقبس

 ىلع لؤنو all ىلا زاجا نأ اهدعب تبلي و سندبالا لا حجر À نيدفاجما

 Ltée ةزغلا ةرامأ ىلو الو سلذنالا ىلا عجر À ds مكاف ديعس ىبأ ناطلسلا

 وحر ىنب صختاف لوشلا لوخ نمب نوكي ام ةسفانملا نم Bass ناكو ءالعلا بأ ىبا

iles1 ةيقيرفأ x5ىبحي ىبأ ناطلسلا انالوم ىلع  asمافطصأ لمن  

 رد 3745( ,ss داليببوحر نب 2 كلهو Le ىف Ro ريبظتساو مصلخساو

 !ss a ناطلسلا انالوم نع dial نيب نم ىيحي هغبأ عضو فورعم ةوأرفن نم

 ىلازاجأ رت نينس ىتاري ىب ىف ماقأو ةواوزب قحل 3 نارع ىبأ ىبأ ةلهجج ىنراصو

 3 هيلا رهصأو Hal ىبأ نب pts هافطصأو هموق نم هناكم رقتساو سلدنالا

disعيس ةنس ةطانرغب ناطلسلاريزو قورحما نبأ نمبو هنمب ام دسف الو  
 UE دف ةطانرغ جرم نم هركسعمج ةأرغلا هيلع بصوصعأو نيرسشعو

 مونستر lab ؛كلذب ةظيعيل ناقك JS ىلا هاهدو اذنه ردع نب cas dl ور كلا
 نم هيلا اولياستف ةازغلا ىلع هل دقعو هنناطلسو قو sl قنا ىلا هنسوقو lès قلع
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sf 

 CSS ماقأو sal APRES لاكي ةيرملا ىلأ ىرسصخأو RENE نافع

 alu ناققع اعدتساو هناطلس ةكتفب قورحلا نبأ كله نا ىلا هقساير ىنرع ىبا

 علا لع ل 12 1و ارسل نب يح كودو Lai ans til | ءالعلا
 ,dl ءالعلا بأ نب ناقع هافطصأو هموق نيب هناكم ىلا عجر Glass ماقاف اهب

 كله رت RAS هتلودب بصعتي ASS وحر نب ىنوم تنب هع كاكا تر |

 وبا هوخا ضبقتو عولخما ناطلسلاب ,ASS هدلو ناش نم هانمدق ام ناكو ناقع

Leمناكم ةأزغلا ىلع دقعو متسايف ىنامم ضوقو ةيقيرفأ ىلأ مصضتاو قملع  

csعلطضاف اذه رع نب  Lesترسقساو عالطضا ىسحاأ  dlaدهانشم رضحو  

 ةنس lé با كله الو هوافعو aise els نسف ىبا ناطلسلا عم lé ىبا

Lac usb spams ouéديبع نم دبع ديب هتالص نم ةدجم رخآ:ىنف ديعلا  

 LAN عيوبو ىؤمسلاب اربص ,dial JUS هب اوعز ىرغأ هلقع ىف باصم هلبطصا

 ةليبا بجحام ماجولعم نم ناوضر هالويم Siege سانلا ىلع ةعيبلا هل ذخأ دمحم

4e,هرخو هيلع ديتساو هرمإب ماقو  Lace polisىف هكراشو هناش ىف اذه رع  

 نب دمحم مع نبأ (op () ءارمحلاب راث اذا ىتح هب dithle ,5f دشو هرمأ

 ىحا جاجا يا نب ليعامنا ةوعدب امئاق ديعس Ji سيءرلا نب دمحم نب ليعامسا
 000 6 lui uso us, dl ايجاس ناكويمم ناطلسلا

 (Obs دبتسملا بجاه lilas اليل اهرسبكو Lt هوفلاخل ءارمحل جراخ ةضورب
 ىيحي Rae las sell هتعيب ىلإ سانلإب اودانو هكلمريرس ىلع ناطمل سلا سلجو

 هققفص اهيلع ماطعإو ,des ماتاف هقيداع اوشخو هنم اوسمي نأ دعب رع ىبا

 ىبا نب lès نب سيردا اوصلخسا مماليتسا نم مايأ دعبو de ىلإ ىرسصفأو

 ةازغلا ةرامأ هولوو ركذن اكةنولشرب bed راد نم ميلا لصو ناك ءالعلا

 برد راد موي هتيشاح ىف بكرف كلذب رذنذو رع نب ىبحي ىلع ضبقتلا ىف اورهقيأو
(4) Le ms. B porte! نسه اب : هد lif رصحلاب dans Je ms. C. 



 y—l «de برغملا كلم قد aus Lie Es ةينارصنلا pr لن صلخ La معوج

ereهأوثم مكان ىنمهتسو قا ةنس ماس نقلا ناطلسلا لع  kel,ىم  due 

 Le سلدنالا لفأ ىلع هب IE كلذ 8 هتياعسو ديعس يأ هنبأ ةراشإب عولخلا

Lesىم  D M ee) Xeماسوبا ناظلسلا  SS LAS cr ws MS diنن  

 :AR se 0 AL | 1 tés ha“ هنبأ 00 0

 راش Ro صلخسأو أدي ىلعأو pere its نب 00

dslندموي ريزولا هسفأنو  CLSسف نيطشا  Fa?أرغأو  | Dal)مب  

 تاس ةنس see) صختأا رف قمطملا Res parus al diu Rale ضبقتف

 plis رهخو ةماركف هبرقتساو هدادبتسا مايا هللا دبع ىبرع ىلع ل 33, برغملا

 Frs yr2> Aile ىنرقتساو ES نبأ ناطلعلا انالوم داك سابعلا a ياطلعلا

 دافطصأو هسفغب ةطلخو dd هل ىساو ناطلسلا هل عطقاو.همف ,dl سنوق <

 هبورح فاهاققم ىف هنأ رسظو هسلجم LS ىوم درعلا أذهل وهو هتلخأو هاروشل

 ADS ندف 5 SE fax JUL و مروع RE dde 00 هنوخأو

(1) Telle est la leçon des mss. قر Cet M. Le ms. F porte اهبجاوم 
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 ءالعلا ىبأ نب dés نب سيردأ نع رغل
Lol,سلدنالاب 45,  lasدرمأ  

 at رقتسا ةياعيسو نيسه ةئس ءالعلا بأ نب ke ىب تباتوبا كله امل

 سيردأ ىف ناكحو متايارج ,cul معطقأو برغملا كلم نانع يأ ناطلسلا he ىف

 ةنس ةنيطنسق 10 ناطلسلا ضهن الف اهب UT داري a | نم ةيقب منم

 ىن هيلع las ابعقاوم ىلع هموق ماحو ةيقيرفأر ابد ىف لغوتو نمسهو نامت

 ىلا قالطنالا ىف مموق نم Res ىمل ةخجشملا تنذأو re هدصق نع هب عوجرلا

 dis ةلادالاو ناطلسلا لايتغأ 3 أوعز اورمأوتو هلهأ نم ركسعملا ىنخ ىتح برغملا

 خنلب كلذ عهشا LL sat ىف هانركذ !؟ اعجار ريكف كلذتر ذنو اذه نسيردإب

 ىلع لوف سنوتب hs المل ركسعملا نم ضو ردغلاربظ بكوف هناش سيردأ

 بكرو ه مبأو Je نيكارفات نب دمحم ىأ el ذمموي ةلودلاب مداقلا

 ههثح ىف ةنولشرب بحاص طمقلا نبأ ىلع لزغف ةودعلا ىلا سنوت نم ىيفسلا

 Lie سلدنالاب دبتسملا Cell ناوضر كلبم نم ناك نأ ىلا كلامه ,LE هيوذو

 يبا ناطلسلا نب ليعأ مسأ ىلع Jess ةطانرغ نم هتقبفم ىلا عزنف هانمدق ام نمتتس

Leسيعرلا ىِب دلمحم نب ليعامناهع نبأ دمحم سيعرلا ذدموي هقلودب مداقلاو  

 ةارغلا رمما رع نب ىبحي نم هب ةلادالل هوجرو اهركتو ةربم هوقلف ديعس ىبأ

Neنم هنوهتي اوناك امل  see En Seومالا  fileعزف ألو  AUS 

 Se نب سيردال اودقع نمتسو ىدحا ةنس برخل رادب قحلو ةيغاطلا ىلارع
 Je il حلطضاف عتلودب هيخاو هيبأ ةطخ هولوو هناكم ةازغلا ىلع اذه

slليعامنا هناطلس دمحت  plىأ هع  Leرمالاب ديتسأو  Maud,ىنم  



 لوف ىاك ةدنو نم RAI cime Pal ىلع nes هللا ديعوبأ En مبلغ هقيالو

Lesدبع نيرسع برغملاريزو هل نذاو ةيغاطلل امضاغم بار راد نم هجورخ دعب  

 هتيشاحو سيء لا مكلم ىلع ةطانرغبرثاغلا ىلا نحز رث اهلزنف اهلؤن ىن هللا

 BE delle ممتيشاحو file ىت اولؤنو ةلامشقب سيءرلا قحلو اولفجأو

Raleرث ناوضر رذسع نم هوتأ اهب ءازسج هتتيشاحو |دمحت سيء لأ لمقو  D 

 ةيليبشاب نجلا ةأمغلا نم هعم نمو سيردأ عدوأو ae نم لي عامنأ ناطلسلا

 أاسوف هل Sel ن نجدلا نم مسم ةاخادم رارفلا ىف Jas نأ ىلآ هرسأ ىف لري ملف

 [diu about ىف a قحل و :هس P ىطتقماو تهبلا بقنو هديق كفف هلقتعم ءازأ

 28 يبا نب دمحت هللا دبع ىبأ ناطلسلا ىل هاجو م 'ميعاف هوعمتاو ىمتسو تس

 ةعقبس ىلازاجأو هل نذاف برغملاب قامللا ىن هنذا بلط 3 هتربم نسحاو هلزن مركاف

 ةقبس لماع ىلا زعواف هللا دمع ىنيرع ذمموي برغملابرمالا بحاص ىلا هناش غلبو

Lنم سنوي ام ناكمل هيلع ضينقعل  (ssl des), dassرت ةسانحم  ais 

 هللاو نيعبس ةنس Liis هولتق 3 lis روغلا ني ىلا pr دبع ناطلسلا

el,اهيلع نمو ضرألا  

 هرمأ رتاصمو سل دنا [se ىلع ىنيدلاردب نب ىلع ةرامأ os ربقل

 حبست di ءاسملا طوس دالوأ Rss GA دبع LH سيردأ se» @( رمأعو ديك

 (1) Les mss. F et M. portent ىهدلاب et le ms. G ىنحدلا

 )2( 1,عو12055.م01عاأ رماع نب
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 بوقعي نب ىسوي ناطل سلا dll pot نأ دعب كله نأ ىلإ اهب ةازغلا ةرامأ وو

 ناكو مموق نم دفو عم نميعبسو )1 عست ةنس هيلا اهفزو Las هل دقعفإه تنبأ ىف
coulعضو ىيدل أردبو ىيدلا لاج ىنادمحملا مرخحا ةعاج دلولا نموحر نب  

 برغملا ىلع دفاولا ىكملا ىنيرشلا قرسثملا لها ةقيرط ىلع نيبقللا نيذه اهيلع

 لها نومظعي مهلايقاو مكولم صايعالا ءالوه ناكو ةكم ءافرش نم دهعلا كلذل

 ىبوم لمحل غلاوحا نم رسمت Las منم ةكربلاو ءاعدلا نوسقليو ىوبتلا تهملا

 هل لاقف اهل وعديو اهكنحي اهعضو دنع Css ىلا نيذه هيدلو حو ىبا

 ىسوم بهساف نيدلاردب كيلا ذه af 5 لاقو نيدلا لاج كيلا ذه ىيرلا

 مسالا ىنيذبب أرهتشاق اهب فيرشلا ةيمستب اكرعت cr نيذيب اهءاعد

 تفرعاو هانركذ ام هكلهم نم ,GS ةسايرلا Re ىن اهثإبأ اكراسشو sai اغلب ألو

 ةنس ةيغاطلاب اهنم نيدلا لاج قحلف هنباو قمل دبع Las ىلا اهنع ةازغلا

 راصح نم هركسعم بوقعي نب فسوي ناطلسلاىلا ةغجاطرق نمرجلا زاجأ رث ثالث

 ماهقلل ماسوبأ هنبأ ىدصتو ناطلسلا كله اذا ىتح هتلج 4 رقتساو ناسملت

 تطل سلا نفاخ تباتوبا كلملا ,ls هرسمأ Fe ملف Les Mis ناكو رمالاب

 هماعأو اذه نيدلا لامج ةبارقلا نم هعمو هكلهم ىشع ماس وبأ فو take ىلوتساو

 اوقيسو ةنويدج مقيرط 3 مملع ضبقتف هللا دبع نيوحرونب ىلعو ىسمعو سابعلا

 0000 men ندا ناهي. راساالا هلع Jess تابت ALL ىلا
 ,SL ىف كل تناكف سلدنالا ىلإ اهدعب سابعلا فرصنأو مايخساو ىيقابلا ىلع

 ةسايرلا نم هلحيو هموق عم AL لوي مف نيدلار دب ,Le لبق هانركذ امراثا
ke LIT,كله ىنا ىلا بسنلا ىم  pasنم رمالاب  axesنيدلار دب نب ىلع هغبا  

Lessمل اهمابم ةسايرلا ىف  Lars LUS railىكعرجالا ىنب كولم هل دقعي ام  
 Je سلدنالا دىاوق نم ةرضحلا نع دعب Los روغتلاب Ah ةتتانز نم ةأرغلا

(1) Lesmss. F et C portent ose 
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ol bas Les هيب لها نم نمر لس il 
 بردو قيسلا رمأب ةرشاتسم  alu) dueرتكا  3 idقازرالاو ةيطعالا:

 تناكامع  ilكلف لإ ىشلا برغملا كلم ةع .راقموودعلا ةعفادم ىف ملا

 ممل ىوضغي اوناكف سلدنالا  usىنيودعلا عافد لا ممتجاح ناكل ميلع متلاطتسا

 ةنتفب هلغش نم ناكاج ةيغاطلا هر ىكس اذإ ىتح  folهنيد  ieقصتنم

 دعب اضيأ نيرصونب لغشو ةياملا هذه  EE) Eyeدهع أوسافتو نسما ىأ

LRO EE مزتعأف عجأ كلذ دهع ىبوغتو منارمجخو ملاتقا ىلع بلغلا 

 هذهوخحم  db”بيهطقلل ىبأ هريزو كلذب هارغأو هتلود نم  elsءالخحأ ىلع امص هرج

  4 Àكع ضمقتف  cesهينب ىلوورع نب  Liuىلع دقعو هأنركذ اكىميقسو عبرأ

als, LL نيرم ىبل ةطفأ مسراختو ىسويريممألا هدهع ىلو هنبال نيدهاجما ةازغلا 

 ! oldءانف وق  lai, fie dasldعجارف ىربكلا ةيبصعلا توهب , dlكلذ ىف

ad الو شا ىداوب ةازغلا ىلع امدقم ىناكو هل ةصلاخ نيدلا ردب نب ىلع ناكو 

sl «de هرهاظو هنيقود عام ol) كلبم a ةبكنلا ىم ايجان هب ىاطلسلا 

  i AE RESىدحا ةيسرلاسزيا ناطلسلا كاعبج ارو دعم
Less age كلذب هل ناكف هتلهج à عجر Las ىلا عجر ألو هانركذ Seyne 

 هل ناطلسلا اهاعر , JUSهيجانيو هصاخسي  USةأرغلا ىلع ريمالا ناكم دقفت

 , ses lsهيلوي  ieهقباسل اذه ىلع هرايتخأ , busهصصن ىم هالب امو

 اهب ماقف هولوا ناك ام ةازغلا ىلع نيتسو عبس ةنس هل دقعف هدح دنع هفوقوو

 كله نأ ىلإ هلاح ترقسأو اهروماب علطضأو  Lauك.سبر هجو ىقميو نميتسو نامت

 ماركالاو لاله وذ



«de 2)درسمأ يهصمو ال د ةأرغلا ىلع  

 ,LS برغملابرمالا ce EAN] bles سلدنالا اورقوتسا دق ىلع (a ىناطلسل | حلو ناك

 ىب دوعسم هب دراطملا هردذو مم أذه نجلا دبع زاجأ تا ىلا دانحرست م عرمأ ىم

CA Liu se)ىو سو  Lieبرغم ا ريزو مل هدقع ميس ىلع  Nearهرسبمأب  

 SA og ناطلسلا ناك دو تكلل أذه ىنجيلا دمع لؤونو هللأ دبع ىب رع ذدموي

 هأ AE (ls sl te مركاو هيشانب BE Al ءافتحالا يؤم Lilas Le |ركسعم

 NAS «de هز Era رقعف ع | هيل اوي ىويف ىناطلسل | رظن ىنميتسو Ale هةئس ىيدلا

arr)فرع 0 أذه  dsكلم ىنمدو ه..ذيب جاشول | بورق 4 مادقألاو هانا ينم  

 .تناك امل هانمدق اكسل دنالاب à LA اذبل جشرمل | كالم ىف ىتلا ذمموي برغم ا

 هايل نيدماجلا (ska ىلع هل دقعو اهب نسل دال للامم 356 ميسن نود برغملا

 (Ass to سلو هدعقأو ةاهحلأو ةماركلا سوبل هيلع قفصأو ن.يقسو ناعم

 est هكلملا ةلهسوو Ne cs ةدايز ةرامالا هذه لوا موتو Ale صخف ىسعلا

 Dee ىمدو كيد Ls St «de HU هيل أزعواف (bare ةيف

to XgÈكلذ  Xeهيلع تسملو  clesند دوعسم ةردزو  SSLلأ  sLbe 

 mit, L De للا ةوعدلاو anal ةلودلا لهأ ينم ةناطبلا ضعبو ليبقلا



so 

 اولقتعاف عبرماو Role دهشف RS ماطعأو رجالا نبأ ناطلسلا 8 aa )1 برغملا

 al نياريزولا عزنو fa هتلعفب برغم ا بحاص ىضرتساو نمعبس ةفس قبطملا
 ىف ميلع هلايتحأو هركحم هناطلسل نيبتو زيزعلا دبع ناطلسلا ىلا كلذ دعب

alsماقلا نيبو سلددالا بحانم نييردكا مظأو مهرعلا دبع كله الو  do 

 دبع قلطأ ىفوفلا نم نيدسلل رجالا نبأ ضعتمأو alto 6 ىزاغ نيركب ىبأ

op)لوطسالا هل مهجو لاقتعالا نم ىاسام نب دوعسم هريزوو نسولفي بأ نب  

 هرمإب اوماقف هسفنل ايعاد ةيوطب ىلع ةساسغ ىس 4 ji ب مغملا A Las اوزاجاف

 شحكارم ارخا ررققسإو هانصصق ام ىزاغ ىب ركب ىاريزولا عم مناش قم ناكر

csyatl cle ous,سابعلا نإ ناسا س0  vertمانع نب  Dale 
 دفع fie دحأو لكى قوو © ةيولم ىداو اهنيب مكلاراصو دهعلا اذهل برغملا

 بحاص ل.فغأو ءانشي نم كلما عرخبو ءاشي ىم كلملا ىتوي كلملا كلام هللاو هدح

 نيدهاجملا ةازغلا رماراصو هكلم نم Léa, Les هقلود نم ةطقل هذه سلدنالا

 ديزج Ai ىنمكترملا ةبارقلا صخو ه مظنب معو Lis معلاوحا رسشابيو هيلا

 ةياعبسو نمذاهتو تالث ةنس وهو دبعلا اذهل كلذ ىلعرمالاو tes هتمركت :

ed,لاح لكىلع هلل  

  Losهللا  «deديم انالومو ادي  desهلأع ,( fs alsتال مس ا اك فلكس كج كيل َ

HU Larsil ىرسضعأل de نب نعيلا ue 

 ىيللاعلا برو

(1) Je lis سلدئالا — (2) Jelis عمبر pl 0 
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